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صفحا وقالوا أنه بذاته يف األرض وليس يف السماء والعياذ باهللا فقلبوا احلقائق فيه طائفة حتزلقت وقالت حنن  

نقول بالدليلني ونقول إن اهللا بذاته معنا وهو يف السماء على العرش بذاته وقالوا حنن أسعد بالدليل منكم يا أهل 

وأنه على العرش بذاته فيكون مكانه فوق وحتت هؤالء وافقوا السنة ألننا عملنا بدليلني فقلنا أنه معنا بذاته 

اجلهمية ووافقوا أهل السنة من وجه وافقوا أهل السنة يف قوهلم إن اهللا على عرشه بذاته ووافقوا اجلهمية بقوهلم إنه 

أهل السنة أخذوا بذاته يف األرض وقالوا حنن أخذنا بالدليل هذا وبالدليل هذا واجلهمية أخذوا بدليل وتركوا دليال و 

بدليل وتركوا دليال ما هو اجلواب عن هذه الشبهة ؟ ألن هذه الشبهة عظيمة فما هو اجلواب عن هذه الشبهة ؟ 

مجاعة حكى ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية عن  هؤالء ما أظن أن هذا يشكل عليكم ؟ ما عرفتم املعىن السؤال

بذاته يف األرض وهو بذاته على عرشه ويقولون  بحانه وتعاىلساألشعري يف املقاالت مقاالت اخللق يقولون اهللا 

)  وهو على العرش فنحن أخذنا باآلية هذه وباآلية هذه فنحن (( وهو معكم أينما كنتم )حنن أخذنا بالدليلني 

أسعد بالدليل من أهل السنة واجلماعة ومن اجلهمية ألن أهل السنة و اجلماعة على زعمهم أخذوا بدليل واحد 

يش ؟ بنصوص املعية وتركوا نصوص العلو ضربوا عنها صفحا وأهل وا بدليل واحد اجلهمية أخذوا بإهمية أخذواجل

السنة واجلماعة أخذوا على زعم هؤالء بنصوص العلو وتركوا نصوص املعية وهم يقولون أو يزعمون أم أخذوا 

  بالنصوص مجيعا فما تقولون ؟ 

  بحانه وتعاىل معنا بالعلم.:نرد عليهم, نقول بأن اهللا س الطالب

  ا تأويل يا إخوان أنا قلت لكم وهو معكم أي علمه معكم فقد خالفتم ظاهر اللفظ ن هذهم يقولو : الشيخ

  عندي دليل عليهم: الطالب

  :ويش هو الشيخ

  ))(( ألم تر أن اهللا يعلم ما في السماوات وما في األرض قول اهللا تعاىل  : الطالب

  ماء واألرضما يف الس يعين: الشيخ

  :نعم  لطالبا

  )) إن ذلك يف كتاب(( :الشيخ 

   ....: لطالبا

قصدك اآلية هم يف احلقيقة رمبا جييبون على هذه اآلية يقولون نعم الذي معك عامل بك حنن ما قلنا الشيخ :يعين 

ل لقوله أنه معكم وليس يعلمكم نقول وهو معكم من مقتضى معيته أن يكون عاملا فكأن قوله وهو معكم تعلي

ألم تر أن اهللا يعلم ما في السماوات وما في األرض ما يكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم وال (( يعلم 
خمسة إال هو سادسهم وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم 

  عز وجل )) القيامة إن اهللا بكل شيء عليم

   ....: الطالب
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صحيح هذا هو اجلواب أن نقول أنتم اآلن مجعتم بني النقيضني إذا كان عاليا كما تزعمون وكما هو احلق : الشيخ

فكيف يكون يف األرض هل هو إله واحد وال متعدد ؟ هم يقولون إله واحد فإذا كان فوق ال ميكن أن يكون 

وال ميكن أن جتتمع مث نقول إذا بت اآلخر حتت ألن الفوقية والتحتية من األمور املتقابلة اليت إذا انتفى أحدها ث

يف املسجد كان اهللا يف املسجد واللي يف السوق يكون اهللا يف السوق  يف األرض فإذا كان اإلنسان قلتم أنه بذاته

لك أننا نقول آهلة متعددة ال واللي يف الرب يكون اهللا يف الرب واللي يف اجلو يكون اهللا يف اجلو وهكذا ومعىن ذ

هذا ما حقا ويش يدلكم معنا حقا وهو ذات العرش   تم اآلن خالفتم الدليل مث إننا نقول إذا قالوافأن حتصى

العرش يعلمنا ويرانا ويسمعنا ويدبرنا وله السلطة علينا  يكون قلنا هلم جنيب ومعنا سبحانه وتعاىل حقا وهو فوق

راك وحييط بك ويهيمن عليك تدبريا واهليمنة ومن كان كذلك فهو معك وإن كان فوق اللي يعلمك ويسمعك وي

نه مع امرأته وله معه سلطة عليها لو أنه يف املكتب وهي إن كان فوقك إذا كان الرجل يقال إوسلطانا فهو معك و 

الذي ال يعزب عنه مثقال  عز وجلمصاحبة بسيطة فكيف باخلالق يعين يف بيته فهل يقال إنه معها وال ال ؟ وهي 

معنا وهو فوق عرشه ألننا  عز وجلاألرض فنحن نقول هذا أمر ممكن أن يكون اهللا  ذرة يف السماوات وال يف

نقول معنا ايش ؟ حميط بنا علما ومسعا وبصرا وقدرة وسلطانا وتدبريا وغري ذلك من معاين ربوبيته والذي هذا شأنه 

اإلسالم رمحه اهللا  نه معك وهو فوق عرشه وشيخال إيصلح أن يقال معك وهو فوق عرشه وال ال ؟ يصلح أن يق

أشار إىل مثل يقرب هذا الشيء قال إن العرب يقولون ما زلنا نسري والقمر معنا أو والنجم معنا أو والقطب معنا 

مثال وهو يف السماء وحنن يف األرض مع أنه خملوق فكيف باخلالق فاملهم أننا نقول هلؤالء امللبسني هذا التلبيس 

ا تؤمنون إال بدليل س الذين يقولون إننا حنن نؤمن بالدليلني وأنتم يا أهل السنة ميف احلقيقة قد يرد على بعض النا

تؤمنون بالدليلني أنتم اآلن يف احلقيقة أنكرمت الدليلني ألن املعية ال يريد اهللا ا ذلك أبدا وال  واحد نقول ما أنتم

يقة النصوص أو ظاهر النصوص لقلنا أن يكون يف األرض ولو قلنا أن هذا هو حق عز وجلميكن أن يريد مبعيته 

نقول إن ظاهر النصوص الكفر وال ال ؟ لو قلنا إن ظاهر نصوص املعية أن اهللا يف األرض لكنا قلنا أن ظاهر 

كما   عز وجلالنصوص الكفر ألن اإلنسان اللي يعتقد أن اهللا يف األرض كافر مكذب لألدلة الدالة على علو اهللا 

ية نقلية واحلاصل أن هذا الذي مشى عليه املؤلف حق فإذا قلنا أنه مع املؤمنني واحملسنني قلنا أدلة عقلية وأدلة أثر 

نه من املعية اخلاصة واملعية نوعان عامة وخاصة العامة النوع من املعية يقول أهل العلم إبالنصر والعون صح هذا 

) هذه معية عامة وال أينما كانوا  )(( وال أدنى من ذلك إال هو معهم تعاىل  ههي اليت تشمل كل أحد ومنه قول

ل احلافظ ئال ؟ ألا شاملة للمؤمن والكافر والرب والفاجر واملقصود ا بيان إحاطة اهللا تعاىل بكل شيء وهلذا س

) اآلية ايش (( ما يكون من نجوى ثالثة إال وهو رابعهم ...)وهو من أئمة السلف عن هذه اآلية  ةابن راهوي

" ففسر املعية بالقرب وهذا ال معناه حيثما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد "؟قال  معىن ها الكالم هذا

ينايف ما فسرها به غريه من أنه معهم بالعلم نعم طيب املعية العامة تقتضي اإلحاطة وقد تكون للتهديد لقوله 

هذه  )).... من القوليستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى ((تعاىل 

املعية ايش املقصود ا ؟ التهديد بيان أن اهللا حميط م ولكنه ليهددهم ذا العمل القبيح أم يستخفون من 
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حميط م علما ومسعا وبصرا وقدرة أما املعية اخلاصة فإا أيضا نوعان  عز وجلالناس وال يستخفون من اهللا وهو 

(( إنني معكما أسمع بالشخص مثل ايش ؟ قوله ملوسى وهارون  خاصة بشخص وخاصة بوصف املخصوصة
(( إن )  واخلاصة بالوصف مثل هذه اآلية ( ال تحزن إن اهللا معنا ) صلى اهللا عليه وسلم) وقوله للنيب وأرى  )

ا ) وأشياء كثرية من هذ(( واصبروا إن اهللا مع الصابرين )) ( وأن اهللا مع المؤمنين )) اهللا لمع المحسنين )

األمر واعلم أنه ال يوجد تناقض يف الكتاب والسنة وال بني الكتاب والسنة صح وال ال ؟ألن التناقض معناه أن 

أحد األمرين باطل والثاين حق وليس يف الكتاب والسنة ما هو كذلك أبدا فإذا تومهت تناقضا فاعلم أن ذلك ال 

للتقصري يف التدبر اإلنسان إذا توهم شيئا متناقضا  خيلوا من ثالثة أحوال إما لقصور علمك أن لنقصان فهمك أو

   .فليعلم أن سبب ذلك واحد من أمور ثالثة وهييف القرآن أو بني القرآن والسنة 

   .الفهم أو: نقصان العلم أو نقصان  الطالب

د الدليل التقصري يف التدبر ال هذا القسم الرابع هذا ما هو توهم هذا اللي يدعي تناقض هذا سيء القص: الشيخ

أما سوء  )) أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا ((على هذا قوله تعاىل 

  القصد الذي أشار إليه

   )) أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ((ففي قوله تعاىل : الطالب 

جيمع بينهم ما جيد ايش موقفه ؟ ألن هذا دائما  يفك  ال لو تدبرت القرآن طيب افرض واحد تدبر آيتنيو : الشيخ

يرد عجز ال جيمع بني آيتني ال فهم وجه اجلمع وال عنده علم أن أحدامها ناسخة لألخرى فماذا يصنع ؟ يقول  

) وقف ولكن مع ذلك ال يكفي الوقوف أنه (( آمنا به كل من عند ربنا ....)كما قال الراسخون يف العلم 

يف القرآن تناقضا ال يكفي هذا ال بد أن يقف ويعلم أنه ليس يف القرآن تناقضا وأن يدع  أن على مشتبه عليه

توهم التعارض يطرحه جانبا ما يبقى على تومهه ألنه إن بقي على تومهه التعارض فقد ركن على هذا التوهم وهو 

تناقض أبدا وذا نعرف أن وليس بني القرآن والسنة  تناقضعلى خطر فالواجب أن يعلم أنه ليس يف كتاب اهللا 

السنة حجة كالقرآن خالفا ملن قال إا ليست حبجة وهؤالء الذين قالوا إن السنة ليست حبجة قد أخرب عنهم 

( ال ألفين أحدكم على أريكته يأتيه األمر من أمري فيقول ال نجد هذا في  فقال  صلى اهللا عليه وسلمالنيب 
هذا األمر وقع اآلن وقع أناس يقولون والعياذ باهللا ما نقبل إيل يف  عناه )كتاب اهللا ما وجدنا في كتاب اهللا اتب

(( وما السنة إطالقا واحلقيقة أن الذي ال يقبلون ما يف السنة هم يف احلقيقة كافرون بالقرآن نصا ألن القرآن يقول 
ه فقد ضل ضالال (( ومن يعص اهللا ورسول) (( من يطع الرسول فقد أطاع اهللا )) آتاكم الرسول فخذوه )

الرسول ضالل ولو كان املراد معصية الرسول فيما أمر به اهللا نعم ما   معصية) من يعص اهللا ورسوله فبني أن مبينا )

) الكتاب تبيانا نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )أ(( و كان لذكر الرسول فائدة مث إننا نقول يقول اهللا تعاىل 

؟ تفصيال ال أكثر التفصيالت موجودة يف السنة إذن تبيان السنة من تبيان لكل شيء هل القرآن بني كل شيء 

كثرية لكن من الغريب أنه ظهر يف أمريكا من الناس اخلبثاء والعياذ باهللا واحد وهللا احلمد  القرآن واألدلة يف هذا 
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ائفة الكتاب يقال له رشاد خليفة كان مدرس بإحدى الكليات هناك وصار جيمع أموال وألف طائفة امسها ط

وصار يدعوا إىل القرآن وتعظيم القرآن والعمل بالقرآن وينكر السنة إنكارا عظيما والعياذ باهللا ويقول ما هؤالء 

الذين يعملون بالسنة إال قوم جمانني ويف بعض املواقف إال قوم مغفلون مهج ما عندهم معرفة فالقرآن هو الدستور 

باهللا يدعوا إىل هذا املذهب اخلبيث ألنه جامع أموال كثرية واستخدمها هلذا األعظم وأما السنة فال وصار والعياذ 

الغرض وألف كتابا يف تفسري القرآن كله هجوم على السنة وعلى  املتمسكني بالسنة وما أشبه ذلك أعوذ باهللا 

أعرف  مع األسف ال اس من أمريكا نسخة من تفسريه لكن املشكلهذا الرجل يف احلقيقة أرسل يل بعض الن

لكن وجده يف  من الناس اجليدين يف الرتمجة اللغة اإلجنليزية نعم وما استفدت منه شيئا أعطيته واحد ليرتمجوه

 عز وجلمن هذا شيئا فأنا قصدي هنا أن الكتاب والسنة كالمها صنوان كالمها من عند اهللا  عطلة وما استفدنا

فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم  ((إن تنازعتم في شيءومها مصدر التشريع لقوله تعاىل 
  ) .اآلخر )

   ....:  الطالب

خليفة ويف ظين  ال يدعي أنه أحد العلماء الراسخون يف العلم وأصله مسلم ولكن والعياذ باهللا وامسه رشاد: الشيخ

الكرمي مركب على العدد  مقال أظنه يف جريدة تصدر يف الشرقية قال أن القرآن كتب هأن أنه كان من الناسي

تسعة عشر وأن كل شيء فيه يدور على تسعة عشر السورة املائة وأربعة عشر مضروبة  يعين مائة وأربعة عشر 

  .الكالم  جة ضرب كذا يف كذا أنا ما أعرفنتي

  :..........الطالب

)) وقال ا تسعة عشر عليهأنه حرف قوله تعاىل ((  أربع ومخسني يف مخسه على قول ستة يف تسع وكذلك:ا����

عليها أي على صحة ما جاء يف القرآن تسعة عشر أي تسعة عشر حرفا وهي البسملة مع القرآن عليها تسعة 

ي البسملة املغزى يقول عشر يعين على النار مالئكة لكن قال ال على صحة هذا القرآن تسعة عشر حرفا وه

ما عرف إال بعد أن جاء الكمبيوتر  هذا ألن هذا العددميكن أن يأيت به حممد  بأن هذا القرآن ما ألجل نستدل

ق والقرآن نعم فعرف طيب البسملة هل هي تسعة عشر حرف ؟ ايه ملبس جدا ملبس حىت إنه قال (( 
) ابتدأت بالقاف ألن جمموع ما فيها من القافات اقسم على تسعة عشر ويطلع والدليل أنه ما قال ) المجيد

وقوم لوط ألنه لو قال وقوم لوط لزادت قاف وما حصلت القسمة ولكنه قال وإخوان لوط نعم ألجل أن تتم 

ن كتبنا رد عليه أول القسمة وعلى كل حال مشبه ملبس ال شك يف هذا لكن حنن سنهدم إن شاء اهللا تعاىل حن

أول ما نزل ايش ؟  لت حىت نقول أن القرآن مركب عليهما حنكم عليه مسألة البسملة ، البسملة ما هي أول ما نز 

والالم الثانية واهلاء ،واهلمزة والالم  مما هي على زعمهم تسعة عشر حرف الباء والسني وامليإن البسملة اقرأ وثانيا 

اء وامليم واأللف والنون كم دويل أربعة عشر واهلمزة مكررة واحلاء والياء وامليم هذه واأللف والراء مكررة واحل

عشرين هو يقول إننا نعترب الكتابة الرمحن ما فيها ألف إذا استثىن األلف يف الرمحن صارت تسعة عشر نقول نعم 

وعشرين هكذا مث نقول له أيضا الرمحن الرحيم صارت واحد ،إذا قلت هكذا فأثبت الالم إذا أثبتت الالم الرمحن 
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لو كانت القاعدة الكتابية على غري هذا  منطوق إذا اعتربت الكتابة فهل نزل القرآن مكتوبا وال نزل منطوقا ؟

الوجه تزيد احلروف وتنقص وال ما تزيد وتنقص ؟ ال احلروف املنطوق ا ال تزيد لكن املكتوبة تزيد حنن اآلن نرى 

وروح للصينيني وأشباههم كم عندهم بعض األحيان يكتبون احلركات حروفا أليس كذلك ؟ أن الكتابة اإلجنليزية 

القرآن نزل باللغة تابة صناعة ما هلا دخل يف النطق و يف الكتابة املهم يف هذا أن الك عندهم من حرف ؟ آالف

اللي هؤالء األجانب  هم يزعمون أم خدموا القرآن ذا أمامن ويشبهون بلسان عريب مبني ولكن بس هم يلبسو 

  .واملعامالتكما جاء به من األخالق   حسن هذا الدين يعرفون إال املادة لكن لو أم بينوا للناس ما

  ؟  ياحسني قوله سورة الروم مكية ما هو املكي ) (( وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين )

    هو الذي نزل قبل اهلجرةالطالب :

ال تعرف أنه مدين وعلى هذا  أمواملدين ما نزل بعدها سواء نزل يف مكة  اهلجرة هو الذي نزل قبل :الشيخ 

  ) نزل بعرفة يوم حجة الوداع اقربوا شوية ال تبعدوا (( اليوم أكملت لكم دينكم ...)فيكون قوله تعاىل 

  يكون مدين :الطالب 

علنا امل آية مستقلة صارت ستني وإن كان نزل مبكة وهي ستون أو تسع ومخسون آية إن جيكون مدنيا  :الشيخ 

آية وإال فتسع ومخسون وقوله بسم اهللا الرمحن الرحيم تقدم أن البسملة آية مستقلة يؤتى ا يف ابتداء السور 

وليست تابعة ملا بعدها ال يف الفاحتة وال يف غريها خالفا لبعض العلماء الذين يقولون هي آية من الفاحتة 

(( الحمد هللا رب البسملة بسم اهللا الرمحن الرحيم ....... يا منها البسملة تعرففيحسبون الفاحتة سبع آيات 
المستقيم صراط الذين  طالصراالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا 

ليست ) كم دويل ؟ سبع بالبسملة والصحيح أن البسملة أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين )

) طيب وين السابعة ؟ ألا (( الحمد هللا رب العالمين )آية من الفاحتة وال من غريها فأول آيات الفاحتة هي  

(( صراط الذين أنعمت ) هذه نقسمها آيتني (( صراط الذين أنعمت عليهم )سبع آيات السابعة هي قوله 
السابعة  يف املصحف جتدون البسملة من ) هي (( غير المغضوب عليهم وال الضالين )هي السادسة  عليهم )

  الفاحتة آية ومن غريها ليست آية ولكن الصحيح أنه ال فرق .

  :.......... الطالب

قال املؤلف اهللا أعلم مبراده به نعم إذا مل نعلم  ))الم ((وقوله  هذا هو الصحيح إه ميكن من غري البسملة : الشيخ

د وهذا قد قيل أنه نصف العلم ألن اإلنسان إما عامل وإما جاهل فإذا قال شيئا فالواجب أن نقول اهللا أعلم مبا أرا

يعلمه أن هذا   شك أن قول اإلنسان اهللا أعلم فيماا جيهل اهللا أعلم صار نصف العلم والمبفيما يعلم مبا علم و 

ند الناس بل هو الواجب عليه ال تقول واهللا إين لو قلت ال أدري نقص قدري عند الناس ألنه ال ينقص قدرك ع

(( من يقول  عليه الصالة والسالميزداد عند الناس كما أنه ال ينقص عند اهللا فإنه ال ينقص عند الناس ألن النيب 
) وهذا من باب التواضع هللا أنك تقول فيما ال تعلم ال أعلم وهو نظري العفو ال يزيد اإلنسان تواضع هللا رفعه )
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ن الناس ال فكذلك ال أدري ال ينقص ا قدر اإلنسان يف العلم بل يزداد ألإال عزا ونظري الصدقة ال ينقص ا امل

ا يقول فيهما يعلم ويتوقف عما ال يعلم وثقوا به وعرفوا أنه ال يتكلم إال مبا علم فقول إذا رأوا أن هذا الرجل حمرتز 

(( كن إذا رجعنا إىل قوله تعاىل الواجب على كل إنسان ال يدري ما أراد اهللا ول املؤلف اهللا أعلم مبراده به هذا هو
علمنا أن هذا القرآن مبقتضى اللغة العربية وأنه ما فيه كلمة  ]2)[يوسف:قـُْرآنًا َعَربِيا َلَعلُكْم تـَْعِقُلوَن ) جعلناهِإنا 

دة ايش احلروف اهلجائية على هذه القاع يئا ال نعرف معناه فإذا طبقنا هذهإال وهي معقولة وإال لكان اهللا ينزل ش

) إذا طبقنا احلروف اهلجائية على هذه (( جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون )هذه اآلية  القاعدة القاعدة ؟

  يف اللغة العربية له معىن وال ماله معىن ؟  الرتكيبالقاعدة وجدنا أن مثل هذا 

  :له معىنالطالب 

جمموع حروف هدائية ألف والم وميم وهلذا ما تنطق ا  امل هلا معىن ؟ ما هلا معىن يف اللغة العربية إمنا هي: الشيخ

أو الذي نزل القرآن  مبقتضى اللسان العريب الذي نزل فيهفتقول أمل وتقول ألف الم ميم أليس كذلك ؟ إذن فهي 

 وحينئذلنعقله مبقتضى هذا اللسان العريب ما هلا معىن وإمنا هي حروف هجائية ليس هلا معىن يف ذاا به القرآن 

نكون قد علمنا لكن ما مراد اهللا ا ؟ ذكر شيخ اإلسالم وكثري من أهل العلم أن الغرض منها بيان أن القرآن 

معجز مع كونه من هذه احلروف اليت يتكلم الناس ا احلروف اهلجائية اليت يتكلم الناس ا القرآن من هذه 

ألنه أتى حبروف ال يفهموا وال ينطقون ا بل احلروف ما أتى حبروف جديدة غريبة حىت نقول إنه أعجز الناس 

هي حروف يرتكب منها كالمهم فاإلعجاز إذن من حيث احلروف أنه أتى حبروف جديدة وال من حيث الرتكيب 

  والسياق واملعاين اجلديدة النافعة ؟ اجلواب 

   من الثانيةالطالب :

خ اإلسالم ال شك أنه قوي وأن هذه احلروف من الوجه الثاين وهذا الذي ذهب إليه شيمن الثانية  : الشيخ

اهلجائية يف حد ذاا ليس هلا معىن لكن هلا مغزى ومراد وهو أا يف القرآن الذي أعجز كل اخللق مل يأت جبديد 

يف احلروف وإمنا هو من احلروف اليت يتكلمون ا وذهب بعض املعاصرين إىل أن هذه احلروف كاملفتاح للسورة 

عىن أنك إذا وجدت الم وميم مصدرا ا صورة من القرآن فما ذاك إال لكثرة الالم وامليم فيها اليت هي فيها مب

فتكون كاملفتاح هلا وكذلك إذا وجدت نون فهو لكثرة النون فيها وإذا وجدت فيها الم وراء فهي لكثرة الالم والراء 

على كل حال حنن نعلم مبقتضى كون  وإال لو افرتض هذا لكان أيضا له وجه نعم هذا منتقد لكن هذا منتقد

) (( غلبت الروم )وقوله  القرآن باللسان العريب لنعقله أن هذه احلروف اهلجائية يف حد ذاا ليس هلا معىن نعم 

وهم أهل كتاب غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون األوثان ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمني حنن 

الروم غلبت الروم هذا فعل مبين للمجهول والروم نائب فاعل وأنثها غلبت ما قال غلب نغلبكم كما غلبت فارس 

الروم مع أن الذي حياربون هم الرجال ولكنه أنثها باعتبار القبيلة والذي غلبها الفرس واحلكمة واهللا أعلم يف 

تعاىل هنايا يا وخذالم  مللفرس وليكون هذا أخفى بالنسبة لذل الرو له حذف الفاعل ليكون ذلك أعظم إهانة 

 إىل هذاألن معىن ذلك أنه يفوت الشيء الكثري إال إذا دعت الضرورة أخ ماهو بواحد يقعد عليه صار للمدرس 
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طيب أقول أخفى الفاعل لسببني السبب األول إهانة للفرس وأم ليسوا أهال للذكر وثانيا وينا لألمر على  ....

ل غلبك فالن ألنه إذا قال غلبك فالن صار معناه أنه اقمما إذا أنت غلبت أهون  الروم نعم ألنه إذا قيل لإلنسان

ذليل هلذا الرجل املذكور طيب وقوله الروم أهل الكتاب لو قال املؤلف أهل كتاب لكان أحسن ألن الروم نصارى 

كتاب بل   وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى فلو قال أهل كتاب لكان أحسن غلبتها فارس وليسوا أهل

يعبدون األوثان ألم جموس يعبدون النار ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمني حنن نغلبكم كما غلبت فارس 

ذا الشيء وقالوا إذا كان الروم أهل كتاب وغلبتهم الفرس وهم أهل أوثان فهذا  تفاءلواالروم يعين أن كفار مكة 

(( في أدنى األرض .... طيب يقول  كتاب وحنن أهل أوثان   مفتاح نصر لنا أن نغلب املسلمني الذين هم أهل
) أي أقرب أرض الروم إىل فارس يف اجلزيرة التقى فيها اجليشان والبادي بالغزو الفرس قوله يف أدىن األرض قيل )

ا إىل املعىن أقرب األرض إىل فارس وأن فارس اعتدوا على الروم فحصل القتال بينهما وقيل يف أدىن األرض يف أقر

أرض العرب وهذا يرجع إىل التاريخ الذي حيدد موقع هذه املعركة حىت نعرف أدىن األرض لكن ال شك أن أدىن 

 مبعىن أقرب قال وهم أي الروم من بعد غلبهم أضيف املصدر إىل املفعول أي غلبت فارس إياهم فيغلبون فارس 

 االسم وهم من بعد ألنه إذا قدر باالسم در يفيد هذا الوعد أكد هذا الوعد حيث صتأكشوف يف بضع سنني 

صار مجلة امسية دالة على الدوام والثبوت وأكد من وجه آخر لقربه حيث كان اخلرب مقرونا بالسني الدالة على 

) لتحقق الغلبة وأن هذا أمر ال بد أن (( من بعد غلبهم سيغلبون )القرب مث أكد أيضا مبؤكد ثالث وهو قوله 

يقول سيغلبون  االنسان ألنه لو فرض من بعد غلبهم وهم من بعد غلبهم سيغلبون لكانبني ولو كانوا مغلو يقع 

ولو غلبوا لعلهم إذا كانوا لو غلبوا ال يغلبون فلما قال من بعد غلبهم سيغلبون صار يف ذلك تأكيد للغلبة وصار 

الثالثة  املؤكداتهات  .......علمنا ا يا عبداهللا وعقبا اليوم اذا حصلك ثالثة وجوهتأكيد غلبة هؤالء من 

  ايش هو املؤكد ؟ لكوم يغلبون طيباملؤكدات 

  ....:  الطالب

  .يال كمل الثالث واالستمراردالة على الثبوت أنه حول اجلملة إىل امسية وهي  لتأكيدنعم : الشيخ

  : قوله من بعد غلبهم . الطالب

  قوله من بعد غلبهم ما وجهه ؟: الشيخ

  : ... الطالب

يف لكن يف بضع سنني  ))(( وهم من بعد غلبهم سيغلبون كذلك سيغلبون حىت يف حال غلبهم طيب   يخالش

 التسع أو هو ما بني الثالث إىليف خالل هذا البضع يف بعض سنني  سيغلبون أيبقوله  متعلق سيننيبضع 

الرابع أربعة لتسع كم ايصري ما بني الثالث اىل ا أو ما بني الثالث اىل العشر ىل التسعالعشر ما بني الثالث ا

ومخسة وستة وسبعة ومثانية مخس سنني وإىل العشر ست سنني هذا البضع يعين إما مخس سنوات وإما ست 

أربعة ومخسة وست وسبع ومثان وتسع وعشر  ر يصري اربعشإذا قلنا ما بني الثالث إىل الع سنوات وال ال ؟ طيب

داخلة  هي مثان مخس سنوات يعين الثالثن أربع مخس ست سبع بني الثالث إىل التسع يكو طيب إذا قلنا ما 
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وال غري داخلة ؟ غري داخلة ما قال من الواحدة إىل العشر أو ما بني الواحدة والعشر قال ما بني الثالث إىل 

   .التسع نعم

   ....: الطالب

  على الثالث إىل العرش . ما زاد يعين افرض أكثر لو قالمو بال نوجب كالم املؤلف أن ايه كم ايصري : الشيخ

   ....: الطالب

نفهم يف األول أن البضع من الواحد إىل التسع أو إىل العشر اللي احن  نعم فيه احتمال هذا الذي هو: الشيخ

   .لكن تعبري املؤلف فيه إشكال

   أربع مخس ست ....بضع  ....: الطالب

إىل العشرة لكن ما دون الثالث ال يدخل يف هذا  وما دوا ليس ببضع نعم إذن معناه نقول ما الواحدة: الشيخ

  نعم .

   ....: الطالب

 ما دون عشر يعينأو إىل  تسع أي نعم على كل حال نرجع إىل فهمنا األول أنه يكون من ثالث إىل: الشيخ

ني ال يدخل والثالث على كالم املؤلف ما بني الثالث ال يدخل فيه الثالث ألن ما ب الثالث ال يدخل يف البضع

األول وغلبت  اإللتقاءفالتقى اجليشان يف السنة السابعة من  - الشيء إىل الشيء ال يدخل فيه اجلانبان قال :

بأم سيغلبون يف  عز وجلالروم فارس يعين حصل بينهما حرب أخرى فغلبت الروم فارس فصدق بذلك خرب اهللا 

   .روم على الفرس فصدق اهللا وعدهبضع سنني ألنه ما جتاوز األمر سبع سنوات حىت كانت الغلبة لل
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  أم سيغلبون يف هذه املدة قال ستكون الغلبة يف هذه املدة . 
   .... :الطالب
(( هللا األمر ال املعىن أن الغلبة تتم يف خالل سبعة سنني وليس املعىن  تستمر سبع سنوات وقوله يف هذا  : الشيخ

الروم ثانيا بأمر اهللا أي من قبل غلب الروم ومن بعده املعىن أن غلبت فارس أوال وغلبة  أى) من قبل ومن بعد )
هذه  " الإلفادة االختصاص هللا وحده األمر "  ) هذه اجلملة امسية قدم فيها اخلرب(( هللا األمر... )إرادته قوله 
 ا كل فإن كان الستغراق املعىن فهىهي اليت حيل حمله لالستغراقاليت هي  " هذه ال" يعين كل األمر و لالستغراق

هذه  " ال" ) ) ضعيفا(( وخلق اإلنسان الستغراق اجلنس  هىت الستغراق األفراد فالستغراق املعىن وإن كان
(( والعصر إن اإلنسان لفي خسر الستغراق اجلنس ألنه يصح أن حيل حملها كل فيقال وخلق كل إنسان ضعيفا 

ومثلوا ملعىن أيضا الستغراق اجلنس أي كل إنسان وإن كانت الستغراق املعىن فهي الستغراق ا" ال ") هذه ...)
اجلنس نعم " ال " أي نعم الشخص اجلامع لصفات الرجولة نعم هنا األمر أي  " زيد نعم الرجل" لذلك بقوهلم 

أن  أىاألمر هنا األمر الكوين أو األمر الشرعي ؟ األمر الكوين ب) هل املراد هللا (( هللا األمر )أي هللا كل أمر وقوله 
راجعة إليه وقد  افإ عز وجل  املتعلقة بأفعال العابد وال املتعلقة بأفعال اهللاال عز وجل مجيع األمور ترجع إىل اهللا

إنما أمره  ((سبق لنا يف التوحيد أن األمر ينقسم إىل قسمني أمر كوين وأمر شرعي مثال األمر الكوين قوله تعاىل 

مثل قوله  امثل افعلوا كذا وكذمثال األمر الشرعي أوامر اهللا الشرعية  ))إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
(( أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الشرعي   أمره عن ) أي(( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) تعاىل 

وإذا أردنا أن نهلك ((هذا أمر شرعي قوله ف ...) أن تؤدوا األمانات (( إن اهللا يأمركم طيب نعم مث) أليم )

  من أي األمرين ؟   )) ق عليها القول فدمرناها تدميراقرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فح
   الطالب : الكوين

من األمر الكوين هذا هو املتعني أن اهللا يأمرهم أمرا كونيا بالفسق فيفسقون وأما من قال إن املراد باألمر : الشيخ
ذهم بالعذاب فهذا القول يف اآلية األمر الشرعي وأن اهللا يأمرهم فيفسقون يعين يأمرهم بالطاعة فيفسقون مث يأخ

يش ألجله ؟ ألجل أن يفسقوا ل الرسل فيأمر الناس بطاعة اهللا و باطل ألنه يقتضي أن يكون املعىن أن اهللا يرس
بعث الرسل نقمة على العباد وهو أمر ال ميكن مث إننا نقول ياملعىن أن اهللا أن فيحل م العقاب وهذا يرجع إىل 
عز  ؟ عام هلم ولغريهم واملهم أن هذا القول ضعيف وباطل وينايف حكمة اهللا األمر الشرعي هل خيتص باملرتفني

قد يقول  ))... من قبل ((يف إرسال الرسل طيب هنا هللا األمر من قبل قلنا املراد به األمر الكوين وقوله  وجل
   .أصحاب النحو ملاذا ضمت مع أن من حرف جر؟ نعم

   ....:الطالب
إذا حذف املضاف إليه  السبب حذف املضاف إليه وبين معناه بين على الضم هذاقبل وبات إذا ألن  : الشيخ

نعم فتجرها  " أتيت من قبل أن يأيت زيد" فإن وجد املضاف صار له إعرابني فتقول   معناه بين على الضموبين
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راب وكنت وكذلك إذا حذف املضاف إليه ومل يروى ال لفظا وال معىن فإا تعرب كقول الشاعر" فصاغ يل الش
تعرب ال تنون  هالكنلفظه فإا تعرب  ىكذلك إذا حذف املضاف إليه ونو  قبال أكاد أغض من ماء الفرات "

أي من قبل ابتداء الدرس فهنا حذف املضاف " كنت حريصا على الدرس فأتيت من قبل " فيقال مثال وال تنون 
؟ اللي يدرينا اإلعراب نفسه إذا كانت مبنية على معناه  ىلفظه و نو  ىما الذي يدرينا أنه نو  فريشدلفظه  ىونو 

الضم علمنا أنه قد حذف وأريد املعىن وإذا مل تكن كذلك علمنا أنه قد حذف وأريد اللفظ فإن نونت علمنا أنه 
  ما أريد اللفظ وال املعىن نعم .

   ....:الطالب
(( من قبل ومن بعد ويومئذ يف معىن النية يصلح أن يكون مريد أن اهللا أراد املضاف إليه ألن اإلرادة ال, : الشيخ

هذه ظرف  ) " يوم "ويومئذ يفرح ) (() أي يوم تغلب الروم يفرح املؤمنون بنصر اهللا إياهم على فارس قوله )
تنوين عوض عن مجلة وهلذا قال اليوم تغلب الروم احملذوف  " إذ" ونونت  " إذ" متعلقة بيفرح وهي مضافة إىل 

) الفرح ال حيتاج أو ال ميكن اإلنسان أن يعرب عنه فنقول ايش ذ يفرح المؤمنون بنصر اهللا )(( ويومئاآلن مجلة 
معىن الفرح ؟ خفة النفس وسرور النفس أو نقول الفرح معروف وهلذا يف القاموس إذا جاء مثل هذه األشياء قال 

املراد م النيب  )) فرح المؤمنوني ((الفرح مثال يكتب بعدها ميم يعين أنه معروف ال حاجة إىل أن نبني وقوله 
متعلق بيفرح طيب وهو مصدر مضاف إىل فاعله أما  )) بنصر اهللا ((وقوله   وأصحابه صلى اهللا عليه وسلم

بنصر اهللا إياهم على فارس والنصر معناه  - مفعوله فمحذوف وتقديره بنصر الروم على الفرس وهلذا قال املؤلف :
العون والظهور يعين معناه أن اهللا يعينهم حىت يظهروا على أعداءهم هذا هو  ايش معىن النصر ؟ النصر معناه

مسي نصر مع أنه  )) بنصر اهللا (( النصر أن يعني اهللا اإلنسان حىت يظهر على عدوه فهذا هو معىن النصر وقوله
ؤمن وكافر أو بني  لكفار على كفار نعم ألننا نقول أن النصر هو العون والظهور وهو ال فرق بني أن يكون بني م

كافر وكافر مث إن أهل الكتاب أقرب من الفرس وهلذا هلم أحكام خاصة تقرم من املسلمني قال وقد فرحوا 
بذلك وعلموا بذلك يوم وقوعه يوم بدر بنزول جربيل بذلك مع فرحهم بنصرهم على املشركني فيه يعين أم 

الوقعة بني الكفار واملسلمني وذلك مىت ؟ يف بدر  بني فارس والروم يف الزمن الذي حصلت فيه وقعةحصلت 
  وعلى هذا فتكون هذه اآلية نازلة 

  الطالب :بعد اهلجرة
خبمس سنوات ألنه إذا كانت مدة الغلبة يعين املدة اليت حصلت فيها الغلبة سبع سنوات وبدر  قبل اهلجرة الشيخ :

غلبت فارس وقوله و جرة خبمس سنوات نقول اآلية كانت يف السنة الثانية لزم أن يكون غلبة فارس للروم قبل اهل
على املشركني فيه فيكون يف هذا الزمن اجتمع نصر أهل الكتاب على اوس ونصر املسلمني مع فرحهم بنصرهم 

  ) الغالب الرحيم باملؤمنني .(( ينصر من يشاء وهو العزيز )على املشركني قال اهللا تعاىل 
   ....:الطالب
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ما فيه دليل لكن فيها تاريخ يقول  صلى اهللا عليه وسلما يف كتب التاريخ فقط أما عن الرسول الظاهر أ : الشيخ
  ) .(( ينصر من يشاء )هذا وقوله 

   ....:الطالب
) أي إرادته هذا يف احلقيقة التحريف (( بأمر اهللا )أي نعم تعديناه كان الذي ينبغي أن نتكلم عن قوله  : الشيخ

نعم فإن اهللا تعاىل ال يقدر  ))إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون((ي بقوله بل الصواب أنه بأمره أ
شيئا إال بالقول إمنا أمره إذا أراد شيئا ، شيئا نكرة يف سياق الشرط فتعم كل شيء أراده اهللا فإمنا يقول له كن 

الشرعي من قبل ومن بعد واألمر هنا اإلرادة فيكون فالصواب أن املراد باألمر هنا القول هللا األمر ، األمر الكوين و 
قد يقوله وأما القول فإنه  د قد يفعل ما أراد أوليست هي القول فإن اإلرادة صفة ال تستلزم القول إذ أن املري

) (( ينصر من يشاء )إرادة متضمنة للقول نعم وقوله كل أخص من اإلرادة كل قول فهو متضمن لإلرادة وليست  
 عز وجلتعم سوءا كان املنصور كافرا أو كان املنصور مؤمنا ألن األمر بيد اهللا  " من" عامة  هذه " ينصر من" 

وقد سبق لنا كثريا بأن كل شيء مقيد باملشيئة فإنه يتضمن احلكمة ألن اهللا تعاىل ال يشاء شيئا إال حلكمة فينصر 
ؤلف الغالب وهذا أحد معاين العزة قال امل )) وهو العزيز((  من يشاء نصره حلكمة اقتضت ذلك  نعم وقوله 

عظيم القدر  عز وجلالعزة تنقسم إىل ثالثة أقسام عزة القدر وعزة القهر وعزة االمتناع عزة القدر مبعىن انه  يعين
ال مثل له وعزة القهر مبعىن ايش ؟ الغلبة  عز وجلوكلما كان الشيء عظيم القدر كان عزيزا أي قليل الوجود واهللا 

فهو عزيز من هذه الوجوه الثالثة عزة القدر  عز وجلعزة االمتناع فمعناها امتناع مجيع النقص عليه  والظهور وأما
مبعىن أنه عظيم ال نظري له يف قدره وعظمته والثاين عزة القهر مبعىن أنه قاهر وغالب لكل شيء والثالث عزة 

ذا املعىن قوهلم أرض عزاز وحنن نقول أرض االمتناع ايش معىن عزة االمتناع ؟ أي أنه ميتنع عليه كل نقص ومن ه
متصف بالعزة من مجيع هذه الوجوه  عز وجلعزا ايش معىن عزاز ؟ الصلبة اليت ميتنع أن يؤثر فيها أي شيء فاهللا 

) والصواب أن رمحة (( وكان بالمؤمنين رحيما )قال املؤلف باملؤمنني استدالال بقوله تعاىل  )) الرحيم ((وقوله 
تكون عامة وخاصة فإن كل من يف السماوات واألرض فهم يف رمحة اهللا العامة لوال رمحة اهللا بالكفار اهللا تعاىل 

ذلك ال شك أنه من  أشبههل يبقون ؟ أبدا ما يبقون فكون اهللا يدر عليهم األرزاق والعافية والنشاط والعقل وما 
  .خاصة باملؤمنني رمحة اهللا ولكن الرمحة اليت تكون ا رمحة الدنيا واآلخرة فهذه 

حروف ففيه رد على  )) الم ((باحلروف  عز وجلويف هذه اآليات الكرمية فوائد عديدة أوال أن كالم اهللا  
األشعرية الذين يقولون أن كالم اهللا هو املعىن القائم بالنفس وليس احلروف وأن هذه احلروف خملوقة لتعرب عن هذا 

هذا املعىن القائم بالنفس ال يتغري وال خيتلف فهو واحد سواء كان استفهاما  املعىن القائم بنفسه مث يقولون أيضا أن
أو خربا أو أمرا أو يا أو قرآنا أو زبورا أو توراة أو إجنيال ال خيتلف فالتوراة هي اإلجنيل وهي القرآن وهي الزبور 

ت بالتعبري إن عرب لكن تصور ما هو ممكن يقول هذه اختلفإبراهيم وصحف موسى فهمني هذا ؟  وهي صحف
عن هذا الكالم بالعربية صار قرآنا أو بالعربية صار توراة أو بالسريانية صار إجنيال أو بلغة داوود صار زبورا وهكذا 

 عز وجلوهذا معىن غري معقول مث يقولون أيضا أن االستفهام واخلرب معنامها واحد فإذا مثال جاء استفهام من اهللا 
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من فوائد اآلية علم اهللا   ىن واحد وهذا ال شك أن جمرد تصوره كاف برده وإبطاله نعمفهو كاخلرب عنه ألن املع
) ومن فوائدها (( وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين )تعاىل بالغيب إثبات علم اهللا بالغيب لقوله 

عز ائد اآلية أن اهللا ألن اإلخبار عن الغيب ال يكون إال بوحي ومن فو  صلى اهللا عليه وسلمإثبات رسالة النيب 
) ومن فوائدها أيضا أن كل األشياء ال تكون (( هللا األمر من قبل ومن بعد )كامل السلطان والتدبري لقوله   وجل

فكوم  ) إذا(( هللا األمر من قبل ومن بعد )) قال (( وهم من بعد غلبهم سيغلبون )إال بأمر اهللا ألنه ملا قال 
  ر اهللا فكل األمور بتقدير اهللا تعاىل وأمره .غلبوا بأمر اهللا وانتصارهم بأم

  ........غلبت الروم مثال:الطالب
ومن فوائدها الرد على القدرية الذين يقولون باستقالل العبد بفعله هم يقولون  عز وجلكل األشياء بأمره   : الشيخ

ومن فوائد اآلية  ا اآلية ترد عليه فيه تقدير وال أمر وال مشيئة وال غريه وهذ تعاىلأن العبد مستقل بفعله وليس هللا 
جواز التعبري مبا يدخل ومن فوائد اآلية أيضا ومن فوائد اآلية  حلظة خلي انشوف التعبريأن هذا أن التهديد 

سيبقى هؤالء  ااخلوف واحلزن على العدو ألن قوله يف بضع سنني وهي من ثالث إىل عشر أو تسع معناها أ
يت يقولون هذه سنة الغلبة وال شك أن هذا مما يزيدهم زعرا وخوفا ألم لو الفرس يف ذعر وخوف كل سنة تأ

بضع سنني ال شك أن هذا أشد  لغلبوا يف أول سنة انتهى األمر لكن كوم يتوعدون بأمر ال يدرى يف خال
أن من البالغة حذف الفاعل  جواز يف قوله غلبت الروم عليهم من أنه يأيت األمر وينتهي ومن فوائد اآلية أن 

(( مث قال  رفقا بالروم  الثانية ) مل يذكر الغالب إذالال له وكذلك الفائدة((غلبت الروم )إهانة له  إذالال له و

يف هذا من الفوائد جواز  )) وهو العزيز الرحيم (() يف هذا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهللا ينصر من يشاء )
جواز فرح املؤمنني  على بعض إذا كان يف ذلك مصلحة لإلسالم وال ال ؟ الكفارعض بفرح املؤمنني بانتصار 

   على بعض إذا كان يف ذلك مصلحة لإلسالم بعضهمبانتصار الكفار 
   . ...الطالب :
كفار انتصر كفار على كفار لكن العلى  املسلمني) هو ما انتصر ( ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر اهللا )الشيخ :

نفع املسلمني رب إىل لحة الكفار وعلى هذا إذا اقتتلت دولتان من دول الكفار وكانت إحدامها أقهذا يف مص
جائز ؟  بانتصار كافر على كافر أو نقول هوعلى األخرى وفرحنا بانتصارها هل نقول إن هذا حرام كيف تفرح 

ب فهم الكن هؤالء أهل كتر م على فارس مع أن كل منهما كفانقول هو جائز كما فرح املؤمنون بانتصار الرو 
  أقرب إىل املؤمنني من اوس .

   ....الطالب :
) فإذا قال قائل كيف جتمعون بني هذه اآلية ((بنصر اهللا )ومنها جواز تسمية غلبة الكفار نصرا لقوله الشيخ :

موا الصالة لذين إن مكناهم في األرض أقاا إن اهللا لقوي عزيز ولينصرن اهللا من ينصره((وبني قوله تعاىل 

مع أن الروم ما يتصفون ذه الصفة ؟ فاجلواب أن النصر  )) وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر
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م غريهلقت فهذا يكون هلؤالء و ن ينصر اهللا والثاين نصر عارض مو نوعان نصر مطلق دائم فهذا ال يكون إال مل
وعلى الروم نعم أنه بعد ذلك نصر اهللا املؤمنني على الفرس  على الفرس ليس نصرا دائما الدليل فنصر اهللا للروم

لقوله  عز وجلفافتتحوا ممالك كسرى وممالك قيصر ومل يكن هذا نصرا دائما ومن فوائد اآلية  إثبات املشيئة هللا 
 ((قوله  وإثبات الرمحة يف )) وهو العزيز (() ومن وفوائدها أيضا إثبات العزة هللا لقوله تعاىل (( ينصر من يشاء )

وإثبات كمال عزته حيث قرنت بالرمحة فإننا ينبغي أن نعرف أن األمساء احلسىن تدل على الكمال كل  )) الرحيم
بعض نعم يدالن على كمال مركب فالعزيز  إىل واحد منها يدل على كمال بانفراده مث باجتماع االمسني بعضهما

ا أخذ من ذلك كمال آخر فوق الكمال الذي يتضمنه  يدل على الكمال والرحيم يدل على الكمال فإذا اجتمع
كل اسم على انفراده وهو أن تكون عزته مقرونة بالرمحة ألن عزة غريه قد تكون خالية من الرمحة فإذا صار عزيزا 
أخذ الذي هو ظاهر عليه أخذه أخذ عزيز مقتدر ومل يرمحه خبالف عزة اهللا فإا مقرونة بالرمحة وهي أيضا مقرونة 

كمة أضرب لكم مثال لو أن رجال غلب على قوم وصار عزيزا وهم أذالء فإن هذا الرجل قد تأخذه العزة باحل
ليست كذلك فإا مقرونة بالرمحة كما أا مقرونة باحلكمة  عز وجلباإلمث فيبطش م وال يرمحهم لكن عزة اهللا 

  .أيضا  أخرىفوائد  يفوهلذا دائما يقرن اهللا العزة باحلكمة 
   ....:لبالطا 

يساعدوا  مث فيه نفع لإلسالماملنتصر لنصر بعضهم على بعض إذا كان  نقول نفرحايه ما يف بأس  : الشيخ
  املسلمني باملال أو بالسالح أو على األقل يكون قد كف شره والثاين فيه شر .

   ....:الطالب
الروم أهل كتاب فهم أقرب  واملصلحة ألننعم نأخذ من هذه اآلية لكن األقل شر من هؤالء نعم  : الشيخ

   املصلحة نعملإلسالم ومراعاة املسلمني من أولئك هذه
  كل اسم يتضمن صفة لكن هل يوجد العكس كل صفة يشتق هلا اسم :الطالب 

  ال  : الشيخ
  املشيئة: الطالب
   نعم ما نقول أن من أمساء اهللا الشائي أو املريد أو املتكلم ما نقول هذه من أمساء اهللا: الشيخ

    يعين الصفة الصفات أوسع: الطالب
  ال شك بالصفات أوسع :ايه ايه الشيخ 
   هل اخلرب أوسع: الطالب
كل صفة ميكن أن   موخيرب عنه بصفة إال حيث وردت  مايعين خيرب عنه بأشياء وال يسمى ا ولكن :ايه  الشيخ

اهلميم وما أشبه ذلك يعين بنسميه عاشق وال باحلزين وال نسميه بال خنرب ا عن اهللا فال جيوز أن نسمي اهللا مثال
  خنرتع من أنفسنا صفة له لكن الصفات أوسع من األمساء .ما حىت الصفات تكون توقيفية 

  املنعم  :الطالب
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) هل يكون نعمة بدون منعم ((واذكروا نعمة اهللا )ال ليس من أمساء اهللا صفة نعم ال شك أن اهللا منعم  : الشيخ
( إن اهللا محسن كتب اإلحسان على  أما احملسن فهو ورد من أمساء اهللا لقوله  نه املنعمي}خذ م وكذلك أنعمت

 أم يسمون يقول وذا يزول اإلشكال الذي يرد عن كثري من الناس كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة )
  اء اهللا ؟ فيقول كيف تضيفه إىل ما ليس من أمس ماهي مشكل عبد املِحسن سنال حمُ  سنعبد احملُ  بإسم

  :... الطالب
من أمساء اهللا وإال فقد يقول قائل قد نقول جيوز ألن املنعم على  اموجودة أيضا التسمية هذه إن ثبت أ: الشيخ

(( وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت كل إنسان له نعمة فهي مقيدة وإال فالنعم من اهللا اإلطالق هو اهللا  

  .) عليه 

  ي ؟عبد الراض :الطالب
   .نعمعبد الراضي  : الشيخ

  . ...:الطالب 
إذا مل يقصد الصفة فال بأس  هي ليست اسم محيد من أمساء اهللا وهو الغين احلميدهذا غلط منه نعم  : الشيخ

غريه مع أن احلكيم من أمساء اهللا ألنه ما أريد  الو  صلى اهللا عليه وسلمفهذا حكيم موجود يف عهد الرسول 
أتفه حكيم وهو من ولدي مسى به إثبات الصفة مع االسم لكن قد أيراد  عز وجلء اهللا مالحظة الصفة أمسا

   .وكذلك أمسيه حمسن وهو من أشد الناس جورا الناس نعم
   ....:الطالب
    إال ما اخيالف جيوز ايه نعم: الشيخ

    ....: الطالب
  قلنا  املسألة تقدم البحث فيها ويشهذه : الشيخ

  ال :ويش هو السؤ  لطالبا
   ونراعي املعىن نعم قفا نإن والتعلق ا ما بعدها  لو إا قد هل نقف على اآليات:السؤال  الشيخ

   نراعي املعىن:الطالب
صلى اهللا يف هذا قوالن ألهل العلم منهم من يرى أننا نقف على اآليات ويقول هذا هو الوارد عن النيب : الشيخ

ية والدليل على ذلك أن اهللا جعلها آية فنقف عليها ولو تعلق ا ما نه كان يقرأ القرآن آية ، آأل عليه وسلم
(( لعلكم تتفكرون  جيوز أن نقف نقول هذا معىن يفيد النقص) )(( فويل للمصلين  بعدها وهذا كثري يف القرآن

) وقال (( يفرح المؤمنون بنصر اهللا )) هي آية عندكم ( ويومئذ يفرح المؤمنون )) وهذه في الدنيا واآلخرة )
ولو قيل للتخفيض بعض أهل العلم إنك تراعي املعىن فتقف عند انتهاء املعىن وال تفصل آية عن آية تتعلق ا 

على كل آية ألن الكالم لن ينقطع فيتصل ويتضح املعىن وإذا   قفيتلوا وهو يقرأ فهو ي إذا كان وهو أن اإلنسان
لكن ال أعلم وجه  له عىن لو قيل ذا التخفيض لكانكنت تريد أن تتكلم على معاين اآليات فإنك تراعي امل
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أحد قال به أوىل إمنا القول به على حسب قواعد أهل العلم ال بأس به ألن إحداث قول ثالث يتكون من القولني 
قول إحداث أصول الفقه هل جيوز إذا أمجع العلماء على قولني هل جيوز ثالث  قبله ال بأس به وهذه حمل حبثها

فهو جائز ألنه نعم إذا كان القول الثالث ال خيرج عنهما غاية ما هنالك أنه يفصل فيه الصواب أنه و  ال ثالث أو
ما يكون خرج عن اخلالف أما إذا كان خيرج عنهما فال جيوز فمثال إذا قلنا بالتخفيض هنا خرج عن القولني وال 

  ال ؟ 
  ما خرج : الطالب
يف شيء آخر مثل من قال الوتر واجب وآخرون قالوا إن الوتر لكنه يقف يف شيء وال يقف :ما خرج الشيخ 

فما اختاره شيخ اإلسالم ليس بواجب فإذا قلنا واجب على من كان كذا وكذا غري واجب على من كان كذا وكذا 
من الليل يقوم به غري واجب على من سواه صار هذا القول الثالث ال خيرج عن  ملن له وردأنه واجب  على 
  عين يوافق أحد القولني يف حال ويوافق القول اآلخر يف حال أخرى نعم .ي اإلثنان
   ....:الطالب
يقول نعم ولكنه ال خيرج عنه أما أن واحد يقول بالتحرمي وواحد يقول باحلل إن جاء قول ثالث  : الشيخ

  افق القولني .ما يو  يعينميكن  ماميكن إذا أمجعوا على التحرمي والتحليل قوال بالوجوب  مابالوجوب هذا 
وعد اهللا يقول املؤلف  ))وعد اهللا ال يخلف اهللا وعده ولكن أكثر الناس ال يعلمون((قال   درس اليومبنبدأ 

وعد اهللا  أنه مصدر وليس فعال نعلممصدر بدل من اللفظ بفعله واألصل وعدهم اهللا النصر قوله وعد اهللا كلنا 
ب مناب الفعل أي وعدهم ئنا أىنه بدل من فعله ؤلف يقول إعين وعد اهللا إياه فاملمصدر مضاف إىل الفاعل ي

نه مصدر فعله حمذوف وليس نائبا عنه وعلى هذا فيكون املقدر كاملوجود أي وعدناهم وعد اهللا وهذا إاهللا وقيل 
عن عامله واملعىن أن اهللا وعدهم وعدا مضافا إليه والوعد  نائباأقرب أن يكون مصدر عامله حمذوف وليس 

ده فاجلملة هذه ال خيلف اهللا وعده كالتأكيد لقوله وعد اهللا ألن خيتلف وهلذا قال ال خيلف اهللا وع إليه ال املضاف
كن أن خيلف أبدا إذ أن إخالف الوعد ناشئ عن كذب أو عن الوعد إذا وعدك أحد وعد اهللا املراد به ال مي

لكمال صدقه وقدرته فعلى هذا  عز وجل اهللا ما عاجز والكذب والعجز ممتنعان علىفأخلفك فهو إما كاذب وإ
يأيت خيلف اهللا وعده وال ميكن أن خيلفه وإخالف الوعد أن يأيت اإلنسان أو ال هل خيلف اهللا وعده ؟ اجلواب ال 

الواعد خبالف ما وعد به فيقول مثال رجل لك سأزورك غدا يف الساعة الثامنة مث تأيت الثامنة وال يزورك أخلف 
  وعده وال 

  :ال  الطالب
ال خيلف اهللا بانسبة هللا عجز النسيان وعلى هذا نقول  أيضا السبب يف إخالفه إما عاجز أو كاذب وهو: الشيخ

كامل القدرة وكالمه كامل الصدق وهلذا   عز وجلوعده لكمال صدقه يف خربه وكمال قدرته يف تنفيذ وعده فهو 
) أيضا وعد وهم من بعد غلبهم سيغلبون )(( وعدهقال ال خيلف اهللا وعده به أي بالنصر طيب وين مصدر 

بانتصار الروم على  عز وجل) فوعد (( ويومئذ يفرح المؤمنون )آخر يف اآليات اليت سبقت فرح املؤمنني لقوله 



 - 8  -

الفرس وبفرح املؤمنني وال شك أن الفرح فيه من انبساط النفس وسرورها وانشراحها ما هو نعمة ينعم اهللا ا على 
عطف عليه  ) ) وعد اهللا ((     ) قوله ((ال يخلف اهللا وعده ولكن أكثر الناس ال يعلمون ). الفرح وقوله نعم

قوله ولكن أو حيتمل أنه معطوف على قوله ال خيلف اهللا وعده ولكن أكثر الناس ولكن تنصب االسم وترفع اخلرب 
ؤلف أي كفار مكة وختصيص ذلك أكثر وخربها مجلة ال يعلمون وقوله ولكن أكثر الناس يقول امل أين هو وامسها

مكة وغريهم كل من ليس عنده إميان فإنه ال يعلم ما هللا تعاىل   كفاربكفار مكة فيه نظر والصواب أنه يشمل  
 مونفال يعلم وقوله ال يعلمون وعده تعاىل بنصرهم أو ال يعلمرتدد من تنفيذ الوعد ألنه بني مكذب وبني شاك 

سيحقق النصر هلم إما  عز وجلال يعلمون أن اهللا  امجيع  يناألمر و األمرين مجيعا أن اهللا تعاىل ال خيلف الوعد أ
جلهلهم مبا أخرب اهللا به وإما لشكهم يف صدقهم أو قدرة اهللا عليه وال يعلمون أيضا أن اهللا ال خيلف الوعد يف هذا 

وأقل الناس  ر الناس إذاوله ولكن أكثموعوده وق إنفاذعلى  عز وجلويف غريه لشك يف صدق اهللا ويف قدرته 
(( يعلمون مث قال   ومبا له من القدرة والصدق يف القول عز وجليعلمون وال ال ؟ نعم يعلمون ألم مؤمنون باهللا 

لكن واخلرب األول ال يعلمون وقيل إنه بدل من ال يعلمون ) هذه يعلمون خرب ثاين  لظاهرا في الحياة الدنيا )
شيء مضاد له ال يعلمون ، نفي للتضاد كيف شيء مثبت تبدله من املثبت من املال يبدل  أنهورد هذا القول ب

  يعلمون وعلى هذا نقول إن يعلمون الثانية خرب ثان للكن وتعدد اخلرب جائز وال ال ؟
  الطالب :جائز
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) شوف سبحان اهللا العظيم يعلمون أثبت هلم العلم لكنه علم قاصر من وجهني (( ظاهرا من الحياة الدنيا ) 
الوجه األول إمنا يعلمون ظاهرا ال باطنا ظاهرا من احلياة الدنيا وكم من األمور اخلفية يف هذه احلياة ال يعلمها 

حلياة الدنيا الدليل على هذا تطور الصنائع املخرتعات أولئك الكفار والدليل أن الكفار ال يعلمون كل خفي يف ا
ألن هذا التطور بالنسبة للسابقني غري معلوم مث سيأيت تطور آخر يكون بالنسبة للموجودين غري معلوم إذن هم 

نيا إمنا يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا فال يعلمون كل ما يف الدنيا من ظاهر وباطن أيضا يقول ظاهرا من احلياة الد
وليس كل ظاهر بل ظاهر الفرق بأن يقال يعلمون كل ظاهر من احلياة الدنيا وبني أن يقول يعلمون الظاهر من 
احلياة الدنيا أو يقال يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا التعبري يكون على هذه الوجوه يعلمون كل ظاهر يعلمون 

خري يعين ما يعلمون كل ظاهر إمنا يعلمون ظاهرا منها الظاهر يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا أيهم األقل ؟ األ
عز فقط وهناك ظواهر أخرى يعلموا وال ال ؟ ال يعلموا أيضا فعلم ذا قصور علم هؤالء فهم فيما يتعلق باهللا 

(( ل ا يتعلق بالدنيا إمنا يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا فقط فيما يتعلق باآلخرة يقو ال يعلمون جهال وفيم وجل

) شوف مجلة امسية أكد فيها املبتدأ أين اللي أكد ؟ هم عن اآلخرة هم غافلون وهم عن اآلخرة هم غافلون )
الثانية هم توكيد لألوىل  ولو حذفت وقيل وهم عن اآلخرة غافلون يستقيم الكالم وال ال ؟ يستقيم لكنه كرر 

الواحد منهم يف أمور الدنيا ال يفكرون فيها جتد  للتوكيد يعين هم بالنسبة ألمور اآلخرة غافلون معرضون عنها
حياول أن يعمل فكره وينظر يف هذا اخللق  ا ولكن بأمور اآلخرة عنده غفلة ما يفكر فيها ومامن علمه  تنتهر

(( بل قلوبهم في غمرة العظيم ماذا يكون مآله وكيف خلق وإىل أين ينتهي غافل قال اهللا تعاىل يف آية أخرى 

(( ولهم أعمال من طيب واألعمال األخرى  صلى اهللا عليه وسلماإلميان باهللا ورسوله  أمر يعين من )من هذا )

) يدركوا متاما لكن يف أمر اإلميان باهللا واليوم اآلخر ال قلوم يف غمرة وهلذا هذه دون ذلك هم لها عاملون )

 )) نا عنك غطائك فبصرك اليوم حديدة من هذا فكشففللقد كنت في غ((  الغمرة جيد جزاءها إذا قيل له 
علم من وعن اآلخرة عندهم  عز وجلوهذا مىت يكون ؟ يكون يوم القيامة املهم أن هؤالء الذين غفلوا عن اهللا 

لصنائع جتد شيء يبهرك لكن من كوم هم يف أمر اآلخرة هم أميون ال يعلمون شيئا احلياة الدنيا راجع اآلن ل
م غفلة وهذا تعجب نقول كيف هم اآلن يصلون إىل األجواء ويصنعون الطائرات ألم والعياذ باهللا عنده
ومع ذلك ما عندهم علم باهللا واليوم اآلخر لو تسأل الطفل من املسلمني أجابك نعم ويصنعون اآلالت الغريبة 

  وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء .  ولو تسأل أكرب واحد من املخرتعني ما أجابك
هنا يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا هل جنعله يعود على الكفار أم يعود على غريهم حىت من الضمري  : الطالب

  املسلمني الغافلني ؟
ء الذين جهلوا باهللا ال املقصود من هذا أن هؤالء اجلاهلون يعين ألجل تأكيد الذم بالنسبة هلم هؤال : الشيخ

تهم وال حىت  املؤمنني يعلمون ظاهرا من احلياة ذلك ال لقصور فيهم أو ألفهامهم لكن لغفلوصدق وعده مع 
إمنا الدنيا ال يعلمون كل شيء لكن املؤمنني معهم علم باهللا وأمسائه وصفاته وحينئذ ما يكون هذا نقص فيهم 

  ما يتعلق باإلميان باهللا ويعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا علمون حمط النقص هو أن هؤالء ال ي
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  فقط  يعود على الكفار: الطالب
ألن املقصود ذا تأكيد الذم حبقهم وإال فحىت املسلمني فيه دليل آخر لقوله تعاىل   يعود على الكفار :ايه الشيخ

  ) حىت املؤمنني ما علموا إال ظاهرا من احلياة الدنيا فقط .(( ويخلق ما ال تعلمون )
  عنهابعض املسلمني قلة حىت بعض أمور الدين غافلني :............ الطالب 

  هذا يكون فيه شبه من الكفار حيث حقق أمور الدنيا وأعرض عن أمور اآلخرة .نعم نعم صحيح : الشيخ
    ....: الطالب
خيتلفون منهم من ينكر وجود اهللا ومنهم من ال ينكر وجوده لكن من مل ينكر وجود اهللا ويؤمن بوجود  : الشيخ

  اهللا مث يعبد غريه أو يشرك هذا متناقض .
ذلك خرب متضمن املؤمنني ب) يستفاد من هذه اآلية الكرمية أن غلبة الروم للفرس وفرح خلف اهللا وعده )(( ال ي 

) ومن فوائدها ثبوت القدرة والصدق (( ال يخلف اهللا وعده )للوعد ومن فوائدها امتناع إخالف اهللا وعده لقوله 

ن لكمال الصدق والقدرة ومن فوائدها أن ) يعين املتضم(( ال يخلف اهللا وعده )مأخوذ من قوله  عز وجلهللا 

) ومن (( ولكن أكثر الناس ال يعلمون )من صفات الكمال لقوله تعاىل أكثر الناس غري عاملني مبا يستحقه اهللا 

يعلمون  (( ،)) ال يعلمون ((فوائدها أن العلم احلقيقي هو العلم باهللا تعاىل وأمسائه وصفاته ال العلم بالدنيا لقوله 

فنفى العلم عنهم ألن علم الدنيا ليس بعلم يف احلقيقة فالعلم احلقيقي الذي ميدح عليه املرء هو العلم  )) ظاهرا
ومن فوائدها قصور علم املرء لقوله يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا ليس كل الظاهر   باهللا وأمسائه وصفاته وأحكامه

ا ومن فوائدها ذم الذين يتكالبون على العلوم الدنيوية مع يف أمور الدنيا أيض حىتوليس الباطن فاملرء علمه قاصر 
) ومن فوائدها أا (( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون )لقوله غفلتهم عن اآلخرة 

تتضمن مدح من يقبلون على اآلخرة وحيرصون عليها وإن فام شيء من أمور الدنيا ألنه إذا ذم من كان على 
س فذم الضد مدح لضده فالذين يقبلون على اآلخرة ولو كان ما عندهم إال أمور قليلة من الدنيا أكمل العك

اآلخرة وهذا ما تدل عليه هذه اآليات ومن فوائدها أيضا أنه ال عن لون غفبكثري من الذين يقبلون على الدنيا وي
(( أو مث قال اهللا تعاىل   .... املرء ذكرناه إذنميكن للمرء اإلحاطة بعلم الدنيا وهذا ذكرناه وال ال ؟ قصور علم 

هذا  سبق لنا مرارا كيف نعرب مثل ) )(( أو لم يتفكروا ) لريجعوا عن غفلتهم قوله لم يتفكروا في أنفسهم )
فتكون بني قولني أحدمها أن اهلمزة مقدمة على مكاا وأن أصلها أو مل يتفكروا نحو لل الرتكيب وقلنا إن يف إعرابه

معطوفة على ما سبق والوجه الثاين أن تكون اهلمزة داخلة على حمذوف يقدر حبسب السياق ويكون ما  مجلة
على ذلك احملذوف ويف هذه اآلية يكون التقدير أغفلوا ومل يتفكروا مث قال اهللا أو  ابعدها من حرف العطف عاطف

هل  ) )أو لم يتفكروا في أنفسهم  ((    همل يتفكروا واالستفهام للتوبيخ ألن اإلنسان مأمور بأن يتفكروا وقول
قوله يف أنفسهم هي حمل التفكر أو آلة التفكر ؟ مبعىن هل املقصود من اآلية احلث على تفكرهم يف أنفسهم كما 

خلق السماوات واألرض يف أنفسهم  على) أو احلث على التفكر (( وفي أنفسكم أفال تبصرون )يف قوله تعاىل 



 - 3  -

فاملعىن أو مل  )) ما خلق اهللا السماوات ((نعم كال األمرين لكن األقرب األخري وهلذا قال  نعم ؟ كال األمرين أي
وما يتضمنه من  عز وجليرجعوا إىل أنفسهم ويتفكروا تفكريا حقيقيا يف هذا الكون ليعرفوا بذلك حكمة اهللا 

  إعراا ؟ " ما" ) إال بالحق )(( ما خلق اهللا السماوات واألرض وما بينهما صفاته العظيمة وقوله يف أنفسهم 
     اسم موصول: الطالب

خلق مبعىن أوجد ) (( ما خلق اهللا السماوات واألرض وما بينهما إال بالحق )الدليل قوله نافية ال الشيخ :
وأبدع وال يكون غالبا إال بتقدير وتنظيم ألن أصل اخللق تقدير يف النفس كما قال الشاعر " وألنت تفري ما 

الناس خيلق مث ال يفري " يعين ما قدرت فاخللق هو اإلبداع بتقدير وتنظيم وقوله السماوات سبق  خلقت وبعض
الكالم عليها وأن املراد ا الطباق وكانت سبعا وقوله واألرض مفرد واملراد اجلنس فيشمل مجيع األراضني وهي 

وما  (( وقوله سامل  مجع مؤنث حت خبالف السماوات ألاوعطفت على السماوات وهي منصوبة وهلذا فتسبع 

ما اسم موصول معطوف على األرض وال على السماوات ؟ على السماوات نعم العلماء يقولون أنه ))  بينهما
كذلك املباشر للعامل وما بعده فرع عليه   إذا تعددت املعطوفات فاملعطوف عليه األول منها ألنه املباشر للعامل

و قلت جاء زيد وعمرو وبكر وخالد وسعيد فسعيد معطوف على زيد أول فيكون العطف إذا على السماوات ل
البينية ما  )) ما بينهما(( واحد ألنه مباشر وما بعده فرع والفرع ال يعطف على فرع يعطف على أصل وقوله 

ن تقتضي التماس فقد يكون الشيء بني الشيئني وهو ال ميس أحدمها وهنا اللي بني السماوات واألرض ال يلزم أ
ميس ولكن هل ميكن أن ميس ؟ ميكن لكن ال يلزم نعم فعلى هذا نقول ما بينهما يشمل السحاب والرياح 

نعلمها ويف التنصيص على ذكر ما بني  ذلك من املخلوقات العظيمة اليت ماوالنجوم والشمس والقمر وغري 
ت واألرض وهذا يعلمه أهل السماوات واألرض فيه دليل على أن ما بينهما أمر عظيم يقارن بنفس السماوا

سبحانه  الفلك الذين يطلعون على ما يف األفق من اآليات العظيمة اليت تدل على ما تدل عليه من كمال اهللا

ورغم )) ما خلق اهللا السموات واألرض وما بينهما إال بالحق(( هذا حمط الفائدة )) إال بالحق((  هتعاىل وقول
ق فالباء إذن للمصاحبة واملالبسة أي أن خلقه تعاىل مصحوب باحلق ملاذا حذف الفائدة فهذا باخللق مقارن باحل

؟ ألنه متضمن لكمال العدل ولكمال الصدق كمال العدل ما قامت السماوات واألرض إال بالعدل والعدل حق 

خلقنا  وما ((وهل يشمل ذلك أن يكون الغاية منه حقا ؟ نعم يشمل فباحلق ابتداء وانتهاء كما قال اهللا تعاىل 

يها وتعيش لاخلليقة ع لتحيالو كان هذه السماوات واألرض خلقت  )) السماء واألرض وما بينهما العبين
ومتوت بدون جزاء وال حساب وال ثواب وال عقاب لو كان األمر كذلك لكان باطال وليس حبق إذن ال بد هلذه 

ل إن قوله باحلق يشمل االبتداء واالنتهاء وقوله هي احلق فعلى هذا نقو  غاية املخلوقات العظيمة أن يكون هلا غاية
معطوف على باحلق يعين ما خلقهما أيضا إال بأجل مسمى معني واألجل غاية الشيء  )) وأجل مسمى(( 

  من  ومسمى من قبل من ؟ من قبل
  :من قبل اهللا سبحانه وتعاىل الطالب 
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يشمل االبتداء واالنتهاء فابتدائها بأجل وانتهائها تعاىل هو الذي عينه وقوله بأجل سبحانه اهللا من قبل  : الشيخ
بأجل أيضا فإن اهللا تعاىل أوجد هذه السماوات واألرض بعد أن كانت معدومة وإجياده هلا كان باألجل املعني 

  اهعنده وكذلك سوف ينهي السماوات واألرض وإائه إياها 
  باألجل : الطالب
 مقدر حىت احلوادث اليت حتدث يف السماوات واألرض بعد خلقها إذن كل شيء عند اهللا تعاىلباألجل  :الشيخ 

تعاىل كيف هذه سبحانه وإجيادها كله بأجل ال يتقدم وال يتأخر وإذا تأملت قليال عرفت بذلك كمال قدرة اهللا 
س يف يتأخر حنن اآلن مقاربني من ابتداء الدر  مايتقدم وال لعظيمة الكثرية كلها تدبر بأجل مااألمور والشئون ا

الساعة الثامنة ولكن نبدأ الدرس حني الساعة الثامنة والنصف حني الساعة الثامنة والثلث ونتأخر ما ينتظم أمرنا 
مهما بلغ يف  محددالق ألحد أن يضبط مجيع أعماله بأجله مع أنه بسيط وهكذا كل شئون اخللق ما ميكن

تعاىل حدد كل شيء بأجله ال يتقدم وال يتأخر وهذا  احلرص ألنه قد يعرتيها ما ال طاقة له به ال يقدر لكن الرب
) فإذا تأملنا هذا الكون العظيم على (( صنع اهللا الذي أتقن كل شيء )ال شك أنه من كمال احلكمة والصنع 

حة على كمال املدبر ضواخلاصة فإننا يف احلقيقة نستدل ا داللة وا ةما فيه من احلوادث الفلكية واألرضية والعام
 ) أيضا مبقدار ما يزيد وما(( وكل شيء عنده بمقدار )الكون واخلالق له كل شيء بأجل ويف آية أخرى هلذا 

  ينقص فهو بأجله ومبقداره ال يزيد وال ينقص قوله بأجل مسمى لذلك هكذا عندكم 
  :... الطالب 

هاء هذا األجل مث يأيت تفىن أي السماوات واألرض وما بينهما عند انتتفىن عند انتهاءه وبعده البعث : الشيخ
 ((يقول وإن كثريا من الناس أي كفار مكة بلقاء رم لكافرون أي ال يؤمنون بالبعث بعد املوت قوله  البعث نعم

كثري من الناس ينكرون البعث املؤلف بأهل مكة والصواب العموم أهل مكة وغريهم   خصه )) كثيرا من الناس
هم إنكارا للبعث فتخصيص العام يف القرآن أمر ال ينبغي إال إذا قام ميكن جند يف أهل مكة من هو أشد مننعم 

) اللقاء مبعىن املواجهة واملقابلة وكل إنسان (( بلقاء ربهم لكافرون )الدليل على هذا فعلى العني والرأس وقوله 

أي إنسان املؤمن وال الكافر ؟ )) يا أيها اإلنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمالقيه ((سوف يلقى اهللا تعاىل 

فأما من أوتي كتابه بيمينه (( ))  فمالقيه (( حىت الكافر أي نعم ألنه قال يا أيها اإلنسان عام مث قال بعد قوله

فدل ذلك على أنه عام فكل أحد مالقي اهللا تعاىل فسوف حياسبه ولكن ))  وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره
ؤمن يقرره بذنوبه فإذا أقر ا غفر له وأما الكافر والعياذ باهللا فإنه خيزى ا ويعاقب حساب اهللا للناس خيتلف امل

) الالم يف قوله لكافرون ايش ؟ للتوكيد وكافرون خرب إن (( بلقاء ربهم لكافرون )عليها ويكون هوان له فيقال 
رآن الكرمي ظاهر ألن الكالم عامة إذا كان وبلقاء رم متعلق به وقدم عليه ملراعاة الفواصل ومراعاة الفواصل يف الق

الكفر يف اللغة  ( بلقاء ربهم لكافرون )له فواصل متفقة يكون هذا أنشط للنفس وأرغب الستماعه وتالوته قال 
ة الذي هو كافور النخل غالف الطلع ألنه يسرته واملراد بالكفر سرت نعمة اهللا تعاىل على ر السرت ومنه مسي الكفُ 
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وجيحده إذا طلب منه اإلميان وأنواع الكفر كثرية منها الكفر املخرج عن امللة ومنها يعصيه إذا أمره  املرء حبيث
(( وإن كثيرا من الناس بلقاء الكفر أي خصال كفر وليس كفر مطلق وهذا يرجع إىل حسب النصوص الشرعية 

) هذا معطوف ن من قبلهم )أو لم يسيروا في األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذي ))  (( ربهم لكافرون
على قوله أو مل يتفكروا فالتفكر يف خلق السماوات واألرض والسري يف األرض فقط مث السري يف األرض إما أن 

وقد نقول أن هذا أخص مما  نعم يكون سريا باألقدام أو سريا باألفهام إن كان سريا باألفهام فهو داخل فيما سبق

) فهو نظر يف حوادث ال يف خلق األرض فتكون ن عاقبة الذين من قبلهم )(( فينظروا كيف كاسبق ألنه قال 
هذه اآلية منفصلة عن اليت قبلها من حيث املعىن فاألوىل تفكري وهلذا جاء متعلقها عاما السموات واألرض وما 

السري بينهما وهذا السري ألمر خمصوص ما هو ؟ احلوادث أن ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فيشمل 
أنه سري أقدام يكون السري حسيا وعلى الثاين يكون معنويا فيشمل ببالقدم والسري بالفكر والفهم على القول 

السري احلسي والسري املعنوي السري احلسي إذا قال قائل كيف تطلبون من اإلنسان أن يسري بقدمه إىل مواقع 
ع العقاب إال وحنن باكون نقول ال تعارض ألن هذا وقد ى النيب عليه الصالة والسالم أن ندخل مواقالعذاب 

ى النيب عليه  واالنزجار وهذا يتحقق بالبكاء وهلذا هو املقصود من السري إىل مواقع العذاب املقصود به االتعاظ

وبعض  ( إن لم تكونوا باكين فال تدخلوها )الصالة والسالم أن ندخل على ديار مثود إال وحنن باكون وقال 
 ديار مثود على سبيل النزهة والطرب والتمتع باملناظر وهلذا يأخذون هلا صور خوفا أو إعجابا ؟ ذهب إىلالناس ي

هم يكون إعجابا ا وهذا من قسوة القلب والعياذ باهللا واجلهل مبا جاء به النيب عليه الصالة والسالم ألن غالب
ا نقول إن كلهم عندهم قسوة قلب تعمدوا هؤالء الذي يروحون هلذا املقصد يكونوا جاهلني م جاهال غالب

اإلنسان الذي ال يعرف من نفسه أنه إذا ذهب فإنه  زنقول عندهم شيء من اجلهل وإال فال جيو  الفة احلق لكنخم
سيروا )) ((  في األرض(( يتأثر حىت يبكي ال جيوز أن يهب ألن النيب عليه الصالة والسالم ى عن ذلك وقوله 

ناها ؟ قيل معناها على ألا لو أخذت بظاهرها لكان السري يف سراديب حتت األرض يف ايش مع )) في األرض
ألن يف للظرفية والظرف حميط باملظروف من مجيع اجلوانب وال ميكن أن حتيط بك األرض من مجيع اجلوانب إال 

 للظرفية على باا وليس هذا مرادا فعلى هذا تكون فيه مبعىن على وقيل إن يف سردابإذا كنت داخل األرض يف 
وال حاجة إىل تأوليها وأن ظرفية كل شيء حبسبها فيكون يف األرض معناه يف ظهر األرض وكل أحد أنه ال يراد 

   .أن خترق األرض ومتشي يف أسفلها ما أحد يفهم هذا وأيا كان فإن املراد السري على ظهر األرض 
   ....: الطالب
على كل حال املعىن واضح حىت لو قلنا إن يف للظرفية نقول الظرف   جدارمن اليمني والسار ما يف .... : الشيخ

األرض مفرد املراد به  (( في األرض فينظروا )لكل موضع حبسبه ما هو الزم أن يكون يف جوف وقوله تعاىل 
اهللا تعاىل األحقاف وديار قوم لوط كما قال  وغريمثل ديار مثود نعم اجلنس أي األراضي اليت وقع العذاب بأهلها 

  ) (( وإنهما لبسبيل مقيم )
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   ....: الطالب
أنه اجلهل الغالب عليهم اجلهل وإال ما من صالح يفلح ما كان ى الرسول عليه  كمثل ما قلت ....: الشيخ

) ينظروا نظر (( فينظروا كيف كان )الصالة والسالم عن دخوله إال يف حال البكاء لكن الغالب هو جهل قال 
   بصرية ؟بصر أو نظر 

   ....: الطالب
إن كان السري بالقدم فالنظر نظر بصر وإن كان السري بالفهم فالنظر نظر بصرية يعين فينظروا بعني البصرية : الشيخ

  ) الفاء هنا هل هي سببية أو عاطفة ؟(( فينظروا )الذي سبق وقوله أو بعني البصر حسب السري 
  عاطفة  .... : سببية الطالب
ا الوجهان جيوز أن تكون عاطفة واملعىن أفلم يسريوا فلم ينظروا وجيوز أن تكون سببية واملعىن أفلم جيوز فه: الشيخ

  يسريوا فبسبب سريهم نعم ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم .
  .... لو أم أبصر ماينفع .... أم ينظروا إىل عني البصرة ....: الطالب
املقصود أنك إذا سرت بقدمك ال هو يؤدي إىل عني البصرية لكن يعين  بعني البصر الذي ما خيالف : الشيخ
لكن هذا النظر هل يفيد وال ما يفيد إن كان ما فيه ما هو إنك إذا وصلت إىل مكان  تغمض تنظر بعني أقول 

مع القدم هو  بصرية ما يفيد املراد بالسري بالقدم النظر بالعني ليؤدي ذلك إىل النظر بالبصرية وإال فالنظر املباشر
ألا من  فاعل يسريوا وينظروا ايش اجلازم هنا ؟ جمزومات حبذف النون والواو )) فينظروا ((العني نعم وقوله 

فاعل مقدم يف هذه اسم استفهام خرب كان ) ك(( كيف كان عاقبة الذين من قبلهم )األفعال اخلمسة وقوله 
 وعاقبة الشيء ما يتلوه ويأيت بعده فقوله عاقبة الذين من مصدر مبعىن العقىب ةامسها يف مكانه والعاقب وعاقبت

إهالك وهي إهالكهم بتكذيبهم رسلهم وقوله الذين من قبله من األمم على قبلهم أي ما تلي تكذيبهم للرسل 
ايش عاقبة مثود ؟ اإلهالك والدمار عاقبة عاد الذين استكربوا يف األرض وقالوا من أشد منا قوة ال أحد أشد منا 

م هؤالء الكبار جسم ال يرى نعاألشياء وهو الريح ، الريح خفيف قوة عاقبتهم أن أهلكوا بأمر من ألطف 
إلنسان وأنه مهما كان فاهللا القوى أهلكوا ذه الريح اللطيفة اليت ال ترى نعم ليتبني ضعف ا األجسام الشيديد

) وكذلك قرى قوم قهم هو أشد منهم قوة )(( أو لم يروا أن اهللا الذي خلأقوى منه كما قال تعاىل  عز وجل
وا والعياذ باهللا أترفوا ونعموا حىت كانوا من شدة الرتف والعياذ باهللا يعدلون عما خلق اهللا هلم لوط الذين أترفوا فرتف

كانوا أشد منهم   ))  (( (( كيف كان عاقبة الذين من قبلهممن أزواجهم إىل إتيان الذكور نسأل اهللا العافية قال 

فية يراد ا بيان حال هؤالء السابقني أشد منهم قوة كعاد ومثود ال شك أم أشد من ا) كانوا مجلة استئنة ...)قو 
ومثود أيضا الذين ينحتون من اجلبال بيوتا ها يف البالد لقريش قوة عاد معروف قوم ذات العماد اليت مل خيلق مث

ن األحجار وهذا يدل على القوة ومن السهول يتخذون قصورا من اجلبال م شاملةفارهني بيوتا آمنني أمينة عايل 
) قصورا عظيمة ضخمة هذا ما حصل ألهل مكة ومع ذلك دمرهم اهللا تعاىل (( وتتخذون من سهولها قصورا )
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ما هي على ) وأثاروا األرض معطوف على كانوا (( كانوا أشد منهم قوة وأثاروا األرض )بكفرهم وتكذيبهم 
أثاروا األرض وليست معطوفة على  عاقبة الذين من قبلهم كانوانفسها عاقبة الذين من قبلهم  خرب كان على كان 

أشد حىت نقول كانوا أشد منهم قوة وكانوا أثاروا األرض وعمروها واملعطوف على كان أثاروا األرض يقول حرثوها 
  ويش بعدها وقلبوها للزرع 

  والغرس : الطالب
اإلنسان إذا حرث األرض ال شك أنه يثري األرض وال ال ؟ تعرفون احلرث  هذا إثارة األرض:والغرس  الشيخ

يحفر للشجرة حىت ل يثري األرض باملسحاة وال باجلرارات تثري األرض يعين ترفعها وكذلك أيضا الغرس فإن اإلنسان
(( وأثاروا زرع  أثاروا األراضي أهل مكة ما أثاروا األرض ألنه واد غري ذي يثبتها فهؤالء أشد منهم قوة وأيضا

بالتجارة والبناء واملصانع ويش هو عمروا األرض ) عمروها أي السابقون األرض وعمروها أكثر مما عمروها )

يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور ((وغريها سليمان عليه السالم قال اهللا له 

جفان الصحاف اليت يوضع فيها الطعام  ))ورراسيات اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشك
يش اجلابية ؟ بركة املاء كبار وال صغار هذا ؟ هذا عظيم وقدور راسيات ما تتشال من كربها وكثرة و واجلواب 

) (( فعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات )مثله ما حصل لقريش هو الطعام فيها هذا كله وال 
السالم جاءم الصالة و للمصاحبة أو للتعدية حيوز هذا وهذا املعىن أن الرسل عليهم  باحلجج الظاهرات أيضا

بالبينات رسلهم من قبل من ؟ من قبل اهللا تعاىل بالبينات باحلجج البينات أو قل باآليات البينات اليت تشمل 
دق من أتى به طيب الرسل  احلجج واألحكام فإن احلكم إذا كان حكما عادال نافعا للعباد فإنه بينة تدل على ص

(( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب كلهم جاءوا بالبينات ؟ نعم ما من رسول إال أتى ببينة 

كان الناس أمة واحدة فبعث (() إذن فمع كل نيب كتاب كل نيب له كتاب كل نيب له آيات بينات والميزان )

املهم أنه  ))...  بالحق فيما اختلفوا فيه  الكتاب ليحكم بين الناس اهللا النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم

 مبإهالكه) رسلهم بالبينات فما كان اهللا ليظلمهم ) فجاءتهم(( ما من رسول إال معه بينة ومعه كتاب وقوله 

إعراا الم  )) ليظلمهم(( فما كان اهللا ليظلمهم الالم يف قوله بغري جرم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم 
يف  ناهاقرأما سبقها  اجلحودأن الم  غامنيا اجلحود تسمى الم اجلحود أي الم النهي ملالزمتها هلم وقد سبق لنا 

  املضارع وقلنا إن الم اجلحود هي اليت سبقها أا تنصب الفعل األجرومية  قرأنا الم اجلحود 
  مل يكن أو ما كان : الطالب
وقوله ما كان اهللا ليظلمهم إذا قيل ما كان اهللا ليفعل كذا وما أشبه ا سبقها ما كان هنمل يكن أو ما كان  : الشيخ

(( وما كان ربك مهلك ) ممتنع غاية االمتناع (( وما كان ربك نسيا )ذلك فاعلم أنه للممتنع غاية االمتناع 

التعبري فاملراد أنه ممتنع ) ممتنع غاية االمتناع وهكذا كل ما جاء مثل هذا القرى حتى  يبعث في أمها رسوال )

(( كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه غاية االمتناع وقوله ليظلمهم الظلم يف األصل النقص ومنه قوله تعاىل 
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عدي يف احملرم ت) وهو يف الشرع كذلك نقص فيما جيب فيشمل اإلمهال يف الواجب والتعدي يف احملرم الشيئا )
مل جتتنب احملرم وكذلك أيضا التقصري يف الواجب نقص فمن قصر يف نقص ألنك خبست نفسك حقها حيث 

واجب فقد ظلم نفسه ومن تعدى يف حمرم فقد ظلم نفسه ألنه نقص مما جيب أن يعامل به نفسه فيكون الظلم 
  ,ما كان اهللا ليظلمهم هذا الصفة سلبية وال ثبوتية ؟  إما فعال حملرم بالنسبة هللا عز وجلإما ترك لواجب و 

  :سلبية  طالبال
وايش تتضمن ؟ كمال العدل فهو ال يظلمهم ال ألنه عاجز عنهم وال ألنه غري قابل له ولكنه لكمال : الشيخ
تعاىل ال ميكن يظلمهم نعم ونفي الظلم يكون لثالثة أسباب إما للكمال أو العدل أو عدم سبحانه و عدله 

إذا قلت إن اجلدار ال يظلم فهو  خذو بالكملقابلية أو العدل أو عدم ا يعين كمال العدل إما للكمالالقابلية 
   لعدم القابلية ال يقع منه الظلم أصال إذا قلت فالن ضعيف ال يظلم عدوه

  هذا للعجز  : الطالب
إذا  زهم جبيلة ال يغدرون بذمة وال يظلمون الناس حبة خردل " ليش ؟ لعققال الشاعر " هذا للعجز  : الشيخ

ناس شيئا نعم فهو لكمال عدله هو قادر تعاىل على أن يظلم لكنه ممتنع عليه لكمال قلت إن اهللا ال يظلم ال
  .صفاته ال يظلم وقالت اجلربية إنه ال يظلم لعدم قابليته
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ميلك اخللق وتصرفه يف ملكه ليس بظلم فالظلم يف حق اهللا ال لكمال عدله ولكنه غري قابل له وهلذا قال واهللا  
ابن القيم " والظلم عندهم املقال لذاته " أي ال يتصور يف حق اهللا ولكننا إذا قلنا بقوهلم هل يكون ذلك مدحا 

القدرة عليه وإمكانه ولكن  ماال إال إذا كان معدحا وكوكماال ؟ ال ، ال يكون نفي الظلم معز وجل يف حق اهللا 
على أا خرب كان نعم   منصوبة) أنفسهم (( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون )فهمتم وقول أمنعه كمال عدله منه 

هم سُ لو كان توكيد للضمري لقال كان أنفُ  اوأنفسهم خربه اكان فعل ماضي يرفع املبتدأ وينصب اخلرب والواو امسه
لكن كانوا يظلمون أنفسهم بأي ) يعين و (( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون )هم مفعول مقدم ليظلمون أنفسَ وهنا 
يظلمون أنفسهم مبعصية اهللا إما برتك واجب أو فعل حمرم نعم وسيأتيك يف الفوائد ما يدل على هذه اجلملة شيء 

كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم فاجلناية منهم املشركني الذين أهلكهم ما ظلمهم ولكن  هؤالء املهم أن اهللا ما ظلم 
   عاملهم بكمال العدل عز وجلعلى أنفسهم واهللا 

  ...: الطالب
أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق اهللا السماوات واألرض وما بينهما إال بالحق (( قوله تعاىل ... : الشيخ

ذه اآلية الكرمية أوال توبيخ من أعرض يستفاد من ه ))وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون

) فإن االستفهام هنا للتوبيخ ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي (( أو لم يتفكروا )عن التفكر لقوله 
احلث على التفكر أليس كذلك ؟ ويتفرع عليه فائدة ثانية وهي فائدة التفكر ألن اهللا ال حيث على شيء ويوبخ 

من فوائد اآلية أن حمل التفكري هو العقل لقوله يف أنفسهم هذا إذا قلنا صلحة ن الفائدة والعن تركه إال ملا فيه م
عز التفكر وطريق التفكر أما إذا قلنا حمل التفكر فيستفاد منه فائدة وهي عظيم صنع اهللا  النفس آلةأن املراد كون 

لك فاذهب إىل أهل العلوم والطب يف نفس اإلنسان وما أودعه فيه من العجائب وإذا أردت أن تعرف ذ وجل
يتحول إىل دم ويتوزع على اجلسم حبسب أنسجته يعين  الذي تأكل الطعام جتد يف جسمك العجب العجاب هذا 

 ااألعصاب كمية تليق  يعين أنابيب دقيقة مثل الشعر  اويعطي اللحم كمية تليق به ويعطي العظام كمية تليق
لإلنسان  عز وجلاج إليه املهم ما على هذا كالمنا ولكن كالمنا على خلق اهللا اجلسم بقدر ما حيتهذا توزع على 

 شيئامن العجب العجاب ما يسحر العقول وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف كتاب مفتاح دار السعادة من هذا فيه 
خالق  عز وجلهو اهللا الكثري هذا قبل أن يرتقي الطب إىل ما ارتقى إليه اليوم من فوائد اآلية أيضا أن اخلالق 

أحد سواه وهلذا  خيلقهمام ) فل(( ما خلق اهللا السموات واألرض  إال بالحق )السماوات واألرض هو اهللا لقوله 

) ومن فوائدها إثبات عدد السماوات وهي (( أم خلقوا السماوات واألرض بل ال يوقنون )قال يف سورة الطور 

(( اهللا الذي خلق ن ما ذكرت جمموعة لكن أشري إىل أا سبع يف قوله تفرد يف القرآهى دائما سبع وأما األرض و 

واألرض من املخلوقات العظيمة ما ) ومن فوائدها أن بني السماوات سبع سماوات ومن األرض مثلهن )
علم عظم يستحق أن جيعل قسيما خللق السماوات واألرض ألن اهللا قال خلق السماوات واألرض وما بينها كلنا ي

وتعاىل  سبحانإذن فعظم ما بينهما مواز هلما من فوائد اآلية أيضا كمال حكمة اهللا  وعظم السماء األرض
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قدرة يؤخذ من عظم املقدور وهذا من ستدل عليها ؟ بعظم مقدوره كمال الوقدرته كمال قدرته بأي شيء ن
استفاد بذلك فوائد  لوازم النشوء فتح على العبد معرفةالداللة باهللا الذي نوهنا عليه من قبل وقلنا إن اهللا إذا 

قول يستفاد من هذه اآلية يأخذ من النفس الواحد من املسائل ما ال يأخذ غريه نصفها أو أقل أ حىت إنهعظيمة 
) ما هي عبثا باحلق أما (( إال بالحق )من قوله  وبالغ حكمته احلكمة من أين نأخذها عز وجلاهللا  عظم قدرة

خلوق يدل على عظمة اخلالق طيب ومن فوائد اآلية أنه ينبغي لإلنسان أال يضيع القدرة فنأخذها من عظم امل
) ألن ضده الباطل و الباطل إما ضار وإما غري ضار وال نافع  (( إال بالحق )وقته سبهلال وسدا من أين من قوله 

لها خلقت باحلق واجلد كل هلو يلهوه ابن آدم فهو باطل إال يف ثالثة أشياء املهم أن ما دام السماوات واألرض ك
احلكمة اليت من أجلها خلقت السماوات واألرض أي نعم  ات فينبغي لك أن تكون موافقا هلذهوالصدق والثب

) أي معني وكل شيء يف (( وأجل مسمى )ومن فوائد اآلية أن هذا اخللق على عظمه له أجل حمتوم لقوله نعم 
قصص فإا حمددة إىل ىل أجل مسمى وسواء كان ذلك عينا أو السماوات واألرض كليا كان أو جزئيا فإنه حمدد إ

أجل مسمى وهلذا من احلكم املشهورة " دوام احلال من احملال " وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى وهي أن اخللق 
ل ناقص حيث مل يقدر له األبدية فهو ناقص وهلذا تأيت احلياة اآلخرة تأيت كاملة ألا مؤبدة ومن فوائد اآلية كما

) واملقدار يشمل مقدار الكمية (( وكل شيء عنده بمقدار )احلكمة حيث كان كل شيء له أجل مقدر منظم 

عز ) (( وكل شيء عنده بمقدار )األربعة يشملها قوله  ية ومقدار املكنية كل هؤالءومقدار الكيفية ومقدار الزمن

اد من هذه اآلية أنه مع هذه اآليات العظمة ) يستف(( وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون )مث قال  وجل
معني مع هذا كله كثري من الناس  ه بتقديروتقدير  مسمىخلق السماوات واألرض وما بينهما وتقدير ذلك بأجل 

ينكرون لقاء اهللا واحلقيقة أن العاقل يستدل ذا التأثري على وجود لقاء اهللا إذا رأى أصحابه وقرنائه الذين كانوا 
على اإلميان وال ال ؟ ال شك أنه حيمله   حيملهإذا رآهم يذهبون واحدا فواحدا هل هذا  يا مدينه باألمس مع

ت ألحد ما وصلت إليه ما وصلت على اإلميان ألنه يعلم أنه لو كانت الدنيا ملك أحد ما وصلت إليه لو دام
أن يكون شيء وراء هذا هل من إال بعد أن تركت غريك إذن نستدل ذه اآلجال املقدرة على أنه ال بد  إليه

وذا النظام البديع مث تكون النهاية ميوت اإلنسان كجيفة احلمار أو ال ؟  ةالعظيم ةقياخلل هذه تنشئاحلكمة أن 
) فهذه الشرائع اليت (( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد )أبدا ليس هذا ممكن وهلذا قال اهللا تعاىل 

(( وإن كثيرا من ولكن مع هذا  عز وجلفيه لقاء اهللا  ئها حكمة وهو البعث الذيورانزلت ال بد أن يكون 

ومنها أن كل  )) بلقاء ربهم(( ) من فوائد هذه اآلية إثبات البعث املفهوم من قوله الناس بلقاء ربهم لكافرون )

يا أيها اإلنسان (( قاقاالنش) وقال تعاىل يف سورة (( بلقاء ربهم )من أين من قوله  عز وجلأحد سيالقي اهللا 

فإذا قال قائل هل هذا اللقاء كامل للمؤمن والكافر ؟ قلنا نعم لكن هناك  )) إنك كادح إلى ربك كدحا فمالقيه
قي هذا بوجه غضب فرق بني اللقاءين كما أن الرجل يالقي زيد ويالقي عمرو ويكون بني اللقاءين فرق عظيم يال

وهذا بوجه رضا هذا وجه انقباض وهذا بوجه انبساط وما أشبه ذلك ومن فوائد اآلية إثبات الربوبية العامة وال 
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مع أنه يتكلم عن الكافرين فهي الربوبية العامة والربوبية تنقسم إىل  )) بلقاء ربهم((  هاخلاصة ؟ العامة لقول

األوىل عامة ف) (( قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون )ه تعاىل قسمني عامة وخاصة وقد اجتمعا يف قول

(( والثانية خاصة نعم ومن فوائد اآلية ذم من كفر بلقاء اهللا مع آياته العظيمة الدالة على وجوده وحكمته لقوله 

(( أو لم عاىل ) وهذا اجلملة ال ريب تدل على الذم نعم مث قال توإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون )

  ).يسيروا في األرض )
   ....: الطالب
  : يعين كثريا منهم ما قال أكثرهم يعين يف هذه اآلية ال حيصل لكن يف غريها ممكن . الشيخ

   ....: الطالب
  .: ما يعمل هذا الذي ال يعمل له وجود إميانه كالعدم ألن الكفر نوعان كفر جحد وكفر استكبار  الشيخ

  يف هذه اآلية ؟ ءباللقا: املراد  الطالب
أنهم (( اهللا أعلم الرؤية ألن اهللا ذكر يف الكفار البعث  ومن الزمهااليوم اآلخر بعد البعث : املراد باللقاء  الشيخ

  . )) عن ربهم يومئذ لمحجوبون

   ....: الطالب
تستلزم مع التصرف املطلق : الفرق بينهما أن الربوبية العامة تستلزم التصرف املطلق يف املربوب واخلاصة  الشيخ 

قال  العناية ا ونصره وتأييده وما أشبه ذلك مثل املعية العامة اخلاصة وتشبه أيضا مسائل كثرية من هذا النوع 
أولم يسيروا في األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا األرض ((

 ))لهم بالبينات فما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمونوعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رس
(( يستفاد من هذه اآلية التوبيخ من غفلوا عن السري يف األرض سواء بأبدام أو بقلوم ألنه يستفاد من قوله 

قلوب بالتوبيخ ويتفرع على ذلك احلث على السري يف األرض ومن ذلك من السري يف األرض بال))  أولم يسيروا
مراجعة قسم التاريخ واألمم ألن من راجعها ال سيما التواريخ احلريصة على الضبط واملضبوطة من راجعها يتبني له 

أليام بني الناس وتغيريه لألمور وتزيد اإلنسان إميانا باهللا لكن إن  ومداولته ل عز وجلالعجب العجاب يف خلق اهللا 
اخللفاء الراشدين ازداد ا مع اإلميان باهللا أن نصطبغ بصبغتها كانت هذه احلوادث من السرية النبوية وفعل 

وكمال  عز وجلوحيتذي حذوها يف السري وإن كانت من األمور العامة العابرة فإنه يستدل ا على قدرة اهللا 
رب ا ألمور املهم أن السري يف األرض مبعىن مراجعة القواعد والتواريخ هذه تفيد اإلنسان ويعتسلطانه وتغيري ا

 ...فالقول  ) نعم (( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد )ولكنها تفيد من ؟ 

(( فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم يستفاد من هذه اآلية أيضا أن عاقبة الكفار عاقبة موعظة لقوله و 

منهم قوة وأثاروا  أشد(( كانوا اهللا لقوله  ) ومن فوائدها أن اإلنسان مهما قوي فهو ضعيف بالنسبة لقوة)

) ومع ذلك هل حتصنوا ذا من عذاب اهللا ؟ اجلواب ال بل إن اهللا تعاىل األرض وعمروها أكثر مما عمروها )
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أهل األرض بأهون األسباب وألطفها وهم عاد أهلكوا بالريح وأهلك من كان يفتخر باألار  أعتاحبكمته أهلك 
عز ا يدل على كمال سلطان اهللا ه بأي شيء ؟ باملاء الذي كان يفتخر به باألمس وهذا ممجتري من حتته أهلك

نعم أظن يف عام أربعمائة أو قبلها  عز وجلوعظمته وأنه مهما قوي اإلنسان فهو ضعيف بالنسبة لقوه اهللا  وجل
نات واملواشي وما فضال عن احليوا آدمحصل هزة أرضية دمرت بلمح البصر مخسة وعشرين ألف نسمة من بين 

مثل األرجوحة اهلزة حملة بصر نعم  من يهزذلك ودمرت مائتني وثالثني قرية ومدينة كله يف ملح البصر واهلزة  إىل
صوات صحبتها خاف الناس والرعب يعين صريها يف سرعتها وأ اليمنيف اهلزة اليت أصابت .....مثل ما حصل 

فهذه القدرة العظيمة هل ميكن ألحد أن ينجوا منها ؟ إذا  ي أصام حىت كانت تضع كل ذات محل محلهاالل
قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت ال(( قل هو ؟ ال ميكن أبدا عز وجلشاء اهللا 

يف حال الكفار  ) نعم ومن فوائد اآلية أن التأملأرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض )
من مينعه من ذلك ؟ إذا كان يريد أن  ....يف حال الكافر لو جاء إنسان وأراد أن  رالتفكحممود أمر لالعتبار 

ينتفع ذا ويعرف ماذا كان عاقبة ارمني فإنه مأمور به أما إذا كان يريد أن يتعجب من قوم وصنعتهم وما إىل 
ذا لالعتبار هذا ذا حرام إذا كان هذلك فإنه ينهى عنه مثل ما قلنا يف الذين يذهبون إىل ديار مثود خيرج للنزهة ه

طيب نقول ومن  (ال تدخلوها إال وأنتم باكون )ما هو ؟  صلى اهللا عليه وسلمالذي ذكره النيب ، جائز بالشرط
تفينا اك ....ا االكتفاء الذايت  االنشغال بالزراعة ألا حيصلاألرض من أسباب الدنيا  فوائد اآلية أن إثارة 
من  ....ك حنن ا يكون لدينا فائض نصدره إىل غرينا فإثارة األرض من أسباب الدنيا وكذلبذلك عن غرينا ورمب

ا أيضا أن كل رسول ومن فوائده)) وجائتهم رسلهم (( لقوله ....أسباب الدنيا ومن فوائد اآلية أن اهللا تعاىل 
ال ميكن  العقولن ألالرمحة ف يستفاد منها فائدتان وهي رمحة اهللا وحكمته أما ....نعم طيب ومن فوائدها  ....

إىل عن طريق الرسل  يتوضأميكن لإلنسان أن يعرف كيف  هل ....بالرسل  أن يهتدي إىل ما أراده اهللا منها إال
 ....أرسل اهللا الرسل  لو ....ا وما ال يرضاه ثانيا إذن فال بد من أن يكون هناك رسول يبني لنا ما يرضاه اهللا لن

جتدون  صلى اهللا عليه وسلمما عدا حممد  .....نالحظ أن األنبياء الذين  ....ومن رمحة اهللا اهللا  ما ال يعلمه إال
فتحتوي على  صلى اهللا عليه وسلمأما آية النيب  ....هم وتكون بعد موم خربا آيام غالبا آيات تنتهي بانتهائ

إخباره ببعض األمور الغيبية اليت وقعت  لومعنوية وهي الباقية مثل القرآن العظيم ومث ....أا حسية ذكرت بعده 
أن تقوم ا احلجة على من يأيت أما أال تكون بني  ....فال بد أن تكون اآليات  وثابتةمتاما ألن رسالته باقية 

إذن نستفيد من  ( ليس الخبر كالمعاينة )أيدي الناس وإمنا هي أخبار تذكر فكما جاء يف احلديث الصحيح 
ويستفاد من قوله يف هذه اآلية انتفاء الظلم عن اهللا  عز وجل اآليات فائدتني ومها رمحة اهللاإرسال الرسل ومعهم 

ألن اهللا نفاه عنه كما قال األول  ....ال عدله لو قال قائل ) وهذا يدل على كم(( وما كان اهللا ليظلمهم )لقوله 
  لكن من كمال عدله .
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(( وكانوا بها يفعل شيئا من العبادات على وجه السخرية والتحقري أن أو حيج ساخرا أو ساخرا بالصالة 

اخللق خلق الناس مث يعيده أي خلقهم بعد موم  ) أي ينشئ(( اهللا يبدأ الخلق )قال اهللا تعاىل  ) يستهزئون )
اآلخر ذكر اهللا سبحانه وتعاىل بل ذكر عباده بأمر  ) بالياء والتاء هذا لتأكيد اإلميان باليوم(( ثم إليه يرجعون )

خلق نفسه كل إنسان يعرف أنه خملوق من  أحد ينكر ذلك ال أحد يدعي أنه يعرتفون به وهو أنه بدأ اخللق وال
أنه ال بد من خالق فنقول له من بعدم ومن املعلوم لو ادعى أنه خلق من غري خالق فإن كل أحد يكذبه وإذا أقر 

أول مرة كما قال  ينشئهن الذي خلقك هو اهللا يبدأ اخللق أي ذ ال يستطيع أن يعني ونقول إ؟ وحينئعينه لنا 
معلوم ألن هذا هو مقتضى  ) وتطوير اخللق وجعله أطوارا أمر(( قل يحييها الذي أنشأها أول مرة )تعاىل 

) مث (( ثم يعيده )ال وقوله اهللا عز وجل أن األشياء تتطور شيئا فشيئا حىت تصل إىل حد الكمحكمة كمة احل
تأخر  تتكون إال عند قيام الساعة ، قيام الساعة  اإلعادة ما ألن وال للرتتيب بتعقيب ؟ للرتتيب مبهلة مبهلة للرتتيب

جديدا وإمنا يعيد املخلوق  اخلق يبتدئأي يرجعه مرة ثانية وليس  )) مث يعيده(( كثريا عن ابتداء اخللق وقوله 
خلق  ابتداء إنه فليس إنشاء خلقا جديد بل إعادة ما سبق وفرق بني األمرين ألننا إذا قلناخذوا بالكم األول 

خلقا جديدا ما  كونه يبتدأجديد فمعىن ذلك أن يعذب من مل يعلم وأن ينعم من مل يعمل وأيضا هذا النوع  
 )) حييي العظام وهي رميمن (( مإمنا هم منكرون ايش ؟ اإلعادة  باالبتداءينكره املكذبون بالبعث ألم مقرون 

فإذا قيل هذا املتفرق صار رميما مث ترابا وتالشى  خلق جديد ابتداءوعلى هذا فالبعث إعادة ومجع ما تفرق وليس 
اهللا تعاىل قادر على أن جيمعه مث يعيده ن أو ما أشبه ذلك نقول مهما كان أو أن اإلنسان أكلته السباع أو احليتا

مث إليه ال إىل غريه ترجعون فيها قراءتان يرجعون وترجعون فعلى قراءة  )) مث إليه ترجعونمث يعيده (( وهلذا قال 
فعلى قراءة الياء تكون للغيبة ويشكل على التاء تكون اجلملة للخطاب وعلى قراءة اخلطاب تكون اجلملة للغيب 

ى السياق أن يقول مث إليه يرجع هذا أنه قال يرجعون مع أن اخللق يبدأ اخللق مفرد يبدأ اخللق مث يعيده ومقتض
لكن قال يرجعون نقول إن اجلواب على ذلك أن اخللق مصدر مبعىن اسم املفعول مبعىن اسم املفعول فمعىن يبدأ 

يف األلفية " ونعتوا  مالكيثىن وال جيمع قال ابن ال يبدأ املخلوقني لكن ملا كان مصدرا فإن املصدر يعين اخللق 
إلفراد والتذكري "وعلى هذا فنقول إن اخللق مبعىن املخلوقني يعين مث إىل اهللا يرجع هؤالء مبصدر كثريا فالتزموا ا

واحلساب مث املآل إىل دار النعيم أو إىل دار  واإلرجاء من أجل اجلزعإىل اهللا الرد املخلوقون بعد اإلعادة وهذا الرد 
حجتهم  طاعق) يسقط املشركون النون )ويوم تقوم الساعة يبلس المجرم ))  (( (( ثم إليه يرجعوناجلحيم 

وهي مضافة إىل اجلملة بعدها وين اجلملة بعدها ؟ ))  يبلس(( ، يوم هذه ظرف متعلقة بقوله  )) ويوم ((قوله 
(( ال ) أي تأيت كما قال اهللا تعاىل (( ويوم تقوم الساعة )تقوم الساعة فاجلملة إذن يف حمل جر لإلضافة لقوله 

والساعة املراد ا ساعة البعث فال فيها للعهد أي العهود ؟ الذهن ألن الساعة املعهودة  )تأتيكم إال بغتة )
اإلبالس مبعىن فيقول  ارمون يسكت يبلس يقول العظيمة اليت فيها قيام اخللق من قبورهم إىل اهللا عز وجل

أي   ))هم من قبله لمبلسينوإن كانوا من قبل أن ينزل علي((قيل اإلبالس مبعىن اليأس لقوله تعاىل  السكوت
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يكون يبلس مبعىن ييأس وال يبعد أن تكون اآلية جامعة ف ومع هذامن رمحة اهللا  منه إبليس ألنه أيسآليسني و 
ملعنيني أي ييأسون فيسكتون ألنه إذا آيس اإلنسان سكت ومل يتكلم بشيء إذ أ الكالم ال ينفعهم وعلى هذا 

قوله ارمون اسم فاعل من أجرم أي فعل اجلرم وهو الذنب العظيم فنقول إن معىن يبلس ييأس مع السكوت و 
(( ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وهلذا فسره املؤلف بقوله املشركون ويستدل على أن املراد به املشركون بقوله 

يكن ) ومل ( ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء )(  ويسكتون وال يكون هلم حجة ييأسون) فهم يوم القيامة )
تقتضي أن للماضي ومل يكن هلم من شركائهم ف أي ال يكون انتبه ملاذا فسر من بال ليش ؟ ألن مل -قال املؤلف :

ومل يأيت ؟ مل يأيت ألنه يوم القيامة فعلى هذا يكون املاضي مبعىن املستقبل يبلس ومل أهذا األمر قد وقع وهو واقع 
أويل أي ال حاجة إىل أن جنعل مل مبعىن ال ألن قوله يبلس ومل وعندي أنه ال حاجة إىل هذا التيكن هلم حينئذ 

يكن نعم مقيدة بكلمة يبلس يعين ومل يكن هلم فيه حال اإلبالس حال اإلبالس يكون يوم القيامة لكن رأي 
 (( ولممل مبعىن ال قالوا  نقول ال بد أنون أن يقيد بقوله يبلس وعلى هذا املؤلف أخذ اآلية على أا مطلقة بد

) أي ممن أشركوهم باهللا من األصنام ليشفعوا هلم شفعاء إىل آخره مل يكن هلم من يكن لهم من شركائهم )
مجع شريك وهو مبعىن  )) شركائهم(( وقوله  اخربها مقدم ايش إعرابه ؟ اسم يكن ومن شركائهمشركائهم شفعاء 

اء هلم شركاء مع اهللا كما قال املؤلف أي اسم املفعول كقتيل مبعىن مقتول أي مشروك به واملعىن من جعلوه شرك
أشركوهم باهللا فصار هنا اإلضافة من باب إضافة الشيء إىل مفعوله أو إىل فاعله ؟ من باب إضافة الشيء إىل 
مفعوله أي الذين جعلوهم شركاء هلم وقوله شفعاء مجع شفيع مبعىن شافع والشافع هو من يتوسط لك إما جبلب 

ومسي شافعا ألنك به كنت شفعا  أو دفع مضرة الشافع من يشفع لك إما جبلب منفعة منفعة وإما بدفع مضرة 
ن الشفيع من يشفع لك ويتوسط إما ي الشفيع شافعا هلذا الوجه قلنا إكنت قبله منفردا ومعه شفعا وهلذا مس

  جبلب منفعة أو دفع مضرة مثاله يف جلب املنفعة ؟
  ....: الطالب
  صح هذا متام النفعة :  الشيخ
  مثال دفع املضرة يتوسط له بدفع مضرة :ودفع املضرة يا حسني  الشيخ

  ....: الطالب
 النيب صلى اهللا عليه وسلمأيضا يف الشرع شفاعة  الهصحيح هذا ؟ نعم ومثالشيخ :يطلعه من السجن طيب 

كن هلم من هؤالء مل يهذا جلب منفعة ألهل النار أال يدخلوها دفع مضرة وشفاعته ألهل اجلنة أن يدخلوها 
شركائهم شفعاء وكانوا أي يكونون ألن مثل ما قال يف مل يكن أي ال يكون يكونون أي يكونون من شركائهم  
كافرين أي متربئني منهم مبعىن يف يوم القيامة هؤالء الشركاء الذين كانوا يرجون منفعتهم يف يوم القيامة يكفرون 

وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة (( إال عليهم اآلية ما تنطبق) (( إذا تبرئ الذين اتبعوا )م ويتربؤون منه 

منهم ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء املعبدون يكفرون  يتربءونفهم يوم القيامة  )) فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا
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(( ما هم والعابدون أيضا يكفرون كل منهم يكفر ببعضهم والعياذ باهللا بينما كانوا يف الدنيا يرجون شفاعتهم وخري 

(( وكانوا بشركائهم  لكنه يف يوم القيامة والعياذ باهللا يتربأ بعضهم من بعض ) نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى )

) ويوم تقوم الساعة نقول فيها كما قلنا فيما سبق أن املراد ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون )((  كافرين 
) تأكيد يتفرقون أي املؤمنون والكافرون قوله يتفرقون هي (( يومئذ )قوله بالساعة ساعة البعث املعدودة املعلوم و 

متعلق يوم تقوم الساعة يعين أن يوم تقوم الساعة متعلق بيتفرقون ويومئذ الثانية تأكيد لألوىل والدليل على أا 
كنه يفوت التوكيد الذي تأكيد أا لو تركت وقيل ويوم تقوم الساعة يتفرقون استقام الكالم وال ال ؟ استقام ول

نه عوض عن يف يومئذ يف كل مواردها يقولون إ أراده اهللا عز وجل يعين يف ذلك اليوم للتأكيد وقوله يومئذ التنوين
قال يف حينئذ ويقال أيضا يف وقتئذ أن التنوين هنا عوض عن مجلة أي لة أي يومئذ تقوم الساعة وكذلك يمج

يكون كذا وكذا وقوله يتفرقون الضمري يعود على اخللق فيشمل املؤمن  يومئذ وحينئذ يكون كذا وكذا ووقتئذ
وابن كافر أو بالعكس تفرقوا ألا دار اجلزاء وكل جيزى بعمله  مسلموالكافر حىت لو كانوا أقارب لو كان أب 

) رون )(( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة " جنة " يحبويومئذ يتفرقون كيف التفرق ؟ قال 
(( وأما من أعطى مواضع التفصيل ائما يف يسرون أما يقولون أا حرف شرط وتفصيل ولذلك يؤتى فيها د

(( فأما ولذلك حتتاج إىل جواب وهي أيضا حرف شرط ) (( وأما من بخل واستغنى )) مث قال أيضا واتقى )

عملوا الصالحات فهم في روضة (( فأما الذين آمنوا و ) وهنا من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره )

قولك أما من فعل كذا فله كذا فإن ) فتكون إذن حرف شرط وتفصيل وهي متضمنة ملعىن التوكيد فإا تؤكد )
فأما الذين آمنوا   أقوى من قولك ومن فعل كذا فله فتفيد على هذا الشرطية والتفصيل والتوكيد وهو تقوية الكالم

يعين مجعوا بني اإلميان  )) آمنوا وعملوا الصاحلات(( ة ويف روضة حيربون قوله الذين مبتدأ واخلرب فهم يف مجل
والعمل واعلم أن اإلميان إذا أطلق مشل العمل كما أن عمل الصاحلات إذا أطلق يشمل اإلميان يعين إذا أفرد 

مال الظاهرة بعمل اإلفراد نعم وإذا قرن أحدمها باآلخر صار اإلميان باألعمال الباطنة واألعاإلطالق بقصدي 
النيب صلى وشره هكذا فسره اجلوارح اإلميان يشمل اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه 

( أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن جلربيل حني سأله ما اإلميان قال  اهللا عليه وسلم

حلة العمل كلمة عمل يشمل الفعل والقول العمل الصاحل يشمل قول اللسان األعمال الصا بالقدر خيره وشره )
واملتابعة لرسوله  عز وجلوعمل اجلوارح والعمل الصاحل مر علينا كثريا بأنه ما مجع بني أمرين ومها اإلخالص هللا 

ن وعمل جمرد ال بد من هذين األمرين إميا )) الذين آمنوا وعملوا الصالحات(( وقوله  صلى اهللا عليه وسلم
اإلميان ينفع وال ال ؟ ما ينفع بدون عمل والعمل بدون إميان أيضا ال ينفع ال بد من إميان وعمل وذا نعرف أن 

ن إميان وما أشبه ذلك أن املراد بعض النصوص املطلقة اليت فيها الوعد باجلنة ملن كان يف قلبه أدىن حبة خردل م
) حتقيقا (( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة )را نعم اإلميان املتضمن للعمل حتقيقا أو تقدي

قرب وفاته مثل  عندبأن يكون عامل فعال وتقديرا بأن يكون ما متكن من العمل ولكن معه اإلميان كما لو آمن 
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للداللة  ) اجلملة هنا امسية(( فهم في روضة يحبرون )األصريم من بين عبد األشهل قصته معروفة يف أحد وقوله 
 على الثبوت واالستمرار يف روضة يقول املؤلف جنة وهي كذلك الروضة هي عبارة عن البساتني املشتملة على

هار واألشجار والروائح الطيبة واملناظر البهيجة وهلذا قال حيربون أي يسرون وقيل حيربون ينعمون ومها متالزمان األز 
(( وأما الذين  ا وعملوا الصاحلات يف روضة حيربون التقسيم الثاين ألن النعيم حيصل به السرور هؤالء الذين آمنو 

) الذين كفروا برتك العمل الصاحل وكذبوا روا وكذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة فأولئك في العذاب محضرون )فك
 القرآن بآياتنا فلم يؤمنوا وقول املؤلف بآياتنا القرآن صحيح ؟ القرآن وغري القرآن هذا قطعا يشمل القرآن وغري

ألن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات والذين كفروا وكذبوا بآيات اهللا ولقائه هؤالء يكونون يف هذه األمة ويكونون يف 
يش هو البعث ؟ اإلخراج من القبور وغريه من احلساب واجلزاء ) البعث وغريه و (( ولقاء اآلخرة )غريها وقوله 

جنة وال نار وال حساب وال عذاب والعجيب أن هذا القول الباطل  واجلنة والنار فيكذبون ا ويقولون ما فيه
يقولون أنه ما فيه جنة وال نار وال بعث ولكن  الفالسفةالفاسد حنى إليه من يسمون أنفسهم باحلكماء وهم 

ل  اخرتعوها هلم ويزعمون والعياذ باهللا أن الرسل رجاذا من أجل إقامتهم على الطريق اليتالرسل قالوا للناس ه
قالوا للناس افعلوا كذا أو ال تفعلوا كذا بدون ترغيب وال  ذكاء وحسن سرية وتنظيم لكنهم لو عباقرة عندهم

عادا يكون فيه اجلنة أو ربا عظيما وإهلا قادرا وإن لكم مترهيب ما أطاعهم الناس فكانوا يقولون للناس إن لكم 
م يعين وإمنا ذكروا ذلك من أجل إقامة الناس على الطريق عندهاألمر ليس كذلك النار وهم واألمر ليس كذلك 

اليت سنوها هلم وهذا معناه الكفر بالبعث وبالرسالة وحىت بأنفسهم ألن من مل يؤمن باهللا عز وجل فقد كفر أو ما  
(( فأولئك في العذاب كفر بنفسه ألنه كفر أن يكون له خالقا طيب وقوله بلقاء اآلخرة أي البعث وغريه 

) والعياذ باهللا أولئك يف العذاب املراد بالعذاب هنا العقوبة وجعل العذاب ظرفا هلم ألنه حميط م من  ن )محضرو 
) فأولئك يف العذاب العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) (( يوم يغشاهمكل جانب كما قال اهللا تعاىل 

الشيء فهؤالء حمضرون يف العذاب حمضرون ايش معىن حمضرون ؟ من اإلحضار أحضرته مبعىن جعلته حيضر هذا 
غضبا عليهم لو رجع األمر إىل أنفسهم ما حضروا لكنهم حيضرون فيه كرها فأولئك يف العذاب حمضرون قال اهللا 

((  (( فأولئك في العذاب محضرون ) إىل آخره طيب نقرأ باقي ثالث دقائق (( فسبحان اهللا ...)تعاىل 

  .عبد الرمحن ب سبحان اهللاٍ ) أي سبحوا اهللا إعرافسبحان اهللا ..)
    .....: الطالب
: املؤلف يقول أي سبحوا اهللا فجعل املفعول املطلق هنا مبعىن فعل األمر ال على أن عامله حمذوف بل  الشيخ

عما ال يليق به وهذا يتضمن شيئني أحدمها  هتنزيهله أي سبحوا اهللا وتسبيح اهللا تعاىل معناه جعله نائبا عن فع
طيب سبحان اهللا أقول تنزيه  ....كماله والثاين تنزيه اهللا عن مشاة املخلوقني   تكل نقص يف صفا  تنزيه اهللا عن

يتضمن أمرين أوال تنزيه اهللا عن النقص يف صفات كماله وثانيا تنزيه اهللا عن مشاة املخلوقني أما األول فإننا نرى 
وما أشبه ذلك ملاذا ؟ لكمال صفاته وأما مشاة  أنه ال يتعب وال يظلم وال يغفل كثريا ما يذكر اهللا عز وجل
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ة املخلوقني هو يف وتنزيه اهللا عن مشا) (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير املخلوقني فقد قال اهللا تعاىل 
وتشبيه الكامل بالناقص جيعله ناقصا بل إن املقارنة  املخلوق ناقصألن ه اهللا عن النقص يف احلقيقة تنزياحلقيقة 

ن السيف أمضى من العصا " تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إ ينه ، وبينه حتط من رتبته كما قيل " أملب
فسبحان اهللا يقول املؤلف أي سبحوا اهللا مبعىن صلوا فأفادنا املؤلف أن املراد بتسبيح اهللا تعاىل هنا هو تسبيح 

التسبيح عام يشمل الصالة وغريه أخذه خاص وهو الصالة من أين أخذ هذا التخصيص ؟ يعين لو قال قائل 
املؤلف من تقييده ذه األوقات فإن تقييده ذه األوقات يدل على أن املراد الصالة وأطلق على الصالة تسبيح 

( ( النيب صلى اهللا عليه وسلمقال )) (( فسبح باسم ربك العظيم  ل اهللا تعاىلاألن التسبيح من واجباا كما ق

وعلى هذا فتكون  ( اجعلوها في سجودكم )قال  )) سبح اسم ربك األعلى((  )) اجعلوها في ركوعكم
م كان ث ((  تقييدها بأوقات الصالة ال يدل على التخصيصو أالصالة هي املراد بالتسبيح ويدل على التقييد ايش 

ية سوء العاقبة يستفاد من هذه اآل )) عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بآيات اهللا وكانوا بها يستهزؤون
السوأى وهذا على قول املؤلف ظاهر ألن لقوله  .... للمسيئني ألن عاقبة هؤالء الذين أساءوا ايش عاقبتهم ؟ 

جعل السوأى هي على خرب كان أو امسها على اختالف القراءة فيها طيب يتفرع على هذه الفائدة أن عاقبة 
عاقبة املسيئني السوأى فإن عاقبة احملسنني احلسىن ويؤيد ذلك  احملسن احلسىن ألن احلكم يدور مع علته فإذا كانت

) ومن فوائد اآلية أن اإلساءة هنا هي التكذيب بآيات اهللا (( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )قوله تعاىل 
 )) اكذبو  أن(( وعلى الرأي الثاين يكون قوله  )) كذبواأرأيت أن  (( املؤلف ألنه قال  تقييدواالستهزاء ا على 

ن قوله ت اهللا واالستهزاء ا إذا قلنا إهي العاقبة ويستفاد منها أن عاقبة املعاصي تكون الكفر التكذيب بآيا
لوا السيئات كان عاقبتهم التكذيب االستهزاء يكون معىن ذلك أن املعاصي تكون سببا مأساءوا السوأى أي ع

لكفر " ومن فوائد اآلية أن الوحي الذي أنزله اهللا على ن املعاصي بريد ار وهو كذلك وقد قال أهل العلم " إللكف
ملا يشتمل عليه من الصدق يف األخبار ) وإمنا كان من آياته (( أن كذبوا بآيات اهللا )الرسل من آياته لقوله 

والنفع يف القصص والعدل يف األحكام واإلصالح فكل الكتب النازلة كلها متضمنة هلذه األمور صدق يف اخلرب 
 القصص عدل يف األحكام مصلحة للعباد وهلذا كانت هذه الكتب من آيات اهللا ألنه ال ميكن للبشر أن نفع يف

يضعوا مثل هذا من فوائد اآلية الفرق بني التكذيب واالستهزاء فالتكذيب رد اخلرب واالستهزاء السخرية باألعمال 
لتكذيب السخرية ومن فوائد اآلية التحذير من الظاهرة أو الباطنة أيهما أشد ؟ االستهزاء أشد ألنه جامع بني ا

األعمال السيئة حيث كانت هذه عاقبتها سواء قلنا أن السوأى هي العاقبة أو العاقبة هي التكذيب فإنه يتضمن 
) يستفاد من (( اهللا يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون )مث قال اهللا تعاىل  التحذير من األعمال السيئة طيب 

الكرمية قدرة اهللا سبحانه وتعاىل حيث ابتدأ اخللق الفائدة الثانية ثبوت حدوث العامل وأنه ليس قدميا ال  هذه اآلية
ألن اهللا ابتدأه واملبتدأ معناه كان يف األول عدم ومن فوائد اآلية ثبوت البعث لقوله  الفالسفةأول له كما زعمت 

ولكنه إعادة خالفا ملن قال إن البعث ابتداء خلق من  ومن فوائدها أن البعث ليس ابتداء خلق )) يعيده ثم(( 
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) الضمري يعود إىل خلق املبتدأ وقد سبق لنا يف كالمنا على هذه اآلية أن لو  (( ثم يعيده )أين يؤخذ ؟ من قوله 
  كانت اإلعادة ابتداء خلق جديد لكان يعذب من مل يعمل وينعم من مل يعمل ولكن البعث إعادة ملا سبق نعم .

  هل هي نفس األجسام اليت تنبت هذه؟ : لبالطا
  : نفس األعيان اليت تفتت وذهبت تعاد يعيدها اهللا نفس الرتاب إذا حتول إىل تراب يعاد وهكذا . الشيخ

   ....ماهو يعين خيلق جسم: الطالب
ية االستدالل األول جيمع اهللا تعاىل ما فقد منه مث حيييه ومن فوائد اآل نفس: لكن هذا اجلسم املخلوق هو  الشيخ

هذا استدالل باملبدأ على املعاد واالستدالل ))ألن  يعيد ثم يبدأ(( باملبدأ على املعاد من أين تؤخذ ؟ من قوله 
باملبدأ على املعاد استدالل حقيقي ومنطق ومعقول أيهما أصعب وأشد ؟ األول فالقادر على االبتداء قادر على 

ذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل األعلى في (( هو الاإلعادة وهلذا قال اهللا تعاىل 

) الكل هني لكن هذا أهون ألن هذا إعادة نعم ومن فوائد اآلية أن مرجع اخلالئق إىل اهللا السماوات واألرض )
م يف عز وجل يف اآلخرة وال حىت يف الدنيا ؟ يف الدنيا ويف اآلخرة أما يف اآلخرة فريجعون إىل اهللا ليحكم بينه

) (( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اهللا )العمل باجلزاء وأما يف الدنيا فريجعون إىل اهللا ليحكم بينهم 
) فاملهم أن املرجع إىل اهللا دنيا وأخرى فنحن نرجع (( وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول )هذا خرب 

  . .كذلك يف عمل اآلخرة نرجع إىل اهللا وجيازينا مبا نستحق نعميف أمور دنيانا ويف أمور ديننا و  تعاىلإىل اهللا 
  .....: الطالب
: ال هي يف اآلخرة لألولوية يف السياق هذا ولكن ال مانع أن تكون على العموم السيما أنه ذكر وهو  الشيخ

ما  لكنملة هذه ن أين تؤخذ؟ تؤخذ من اجلاكم إىل غري اهللا مالذي يبدأ اخللق ومن فوائدها أنه ال جيوز التح
(( ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون  قوله إليه فإنه يعين أنه ال إىل غريه مث قال سبحانه وتعاىل لاحلصر  الوجه

يستفاد من هذه اآلية أوال قيام الساعة  )) ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين (() )
) ومن فوائدها أن أهل الشرك إذا قامت القيامة سكتوا وأيسوا من الساعة )(( ويوم تقوم وأنه كائن ال حمالة لقوله 

) خبالفهم يف الدنيا ألم يف الدنيا يعاندون ويستعلون بآهلتهم كما قال أبو (( يبلس المجرمون )الرمحة لقوله 
عبودات ال تنفع ومن فوائدها أن هذه امل اعل هبل لكن يف اآلخرة ال حراك هلم وال صوت يبلس ارمون  سفيان

) وهذا (( ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء )أصحاا يف أحوج ما يكونون إليه وال ال ؟ وجه ذلك من اآلية 
يف حمل الشفاعة ذلك اليوم هو حمل الشفاعة لكنهم ال يستفيدون من هذه األصنام بل أكثر من هذا مبعىن أم 

ومن أضل ممن  ((ون م كما أن األصنام تكفر م أيضا ) يكفر (( وكانوا بشركائهم كافرين )يكفرون ا 

وإذا حشر الناس كانوا لهم   يدعو من دون اهللا من ال يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون

حمل الفرج ومن فوائد اآلية و ويتربأ كل من اآلخر مع أن ذلك هو حمل األزمة  )) أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين
(( إىل أن هؤالء املشركني إمنا أشركوا لطلب أن يكون هؤالء املشركني شفعاء وهذا ما صرح اهللا به يف قوله  اإلشارة
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) فإذا قال هؤالء الذين يعبدون القبور حنن ال نعبدهم ألننا نرجوا منهم ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى )
ذا شرك األولني وهذا ما أحبط اهللا عمله أم ال يريدون النفع نفعا مباشرا لكن نعبدهم ليشفعوا لنا إىل اهللا قلنا ه

  املباشر لكنهم يريدون أن تكون شفيعة هلم عند اهللا عز وجل نعم .
   ....: الطالب

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في  ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون((: مث قال تعاىل  الشيخ 

) إثبات القيامة ومن فوائدها أنه يف (( ويوم تقوم الساعة )اد من اآلية من قوله إىل آخره يستف ))روضة يحبرون
ذلك اليوم يتفرق الناس إىل فريقني فريق يف اجلنة وفريق يف السعري ومن فوائدها أن اآلباء مع أوالدهم واألمهات 

(( حدا يف ذلك اليوم لعموم قوله ذ أحد أين مؤمنا يتفرقون وال ميكن أن ينقمع أوالدهم إذا كان أحدهم كافرا والثا

إال إذا   اجتماعومل يستثين األوالد مع والديهم أو بالعكس ففي ذلك اليوم ما فيه  ))يتفرقون فأما الذين آمنوا 
  كانوا على احلق .

  ....: الطالب
ملوا (( فأما الذين آمنوا وع ال ما يشفعون ألن املؤمنني تفرقهم إىل جهة واحدة ولذلك قالنعم :  الشيخ

لوم أن كال يف منزلته ) وأما الذين كفروا فجعلهم قسمني يف منازهلم يف اجلنة معالصالحات فهم في روضة )
ات القيامة يكون الفريق مجيعا فريق املؤمنني مجيعا وفريق الكفار مجيعا لكن يف منازهلم يف اجلنة ولكن يف عرص

  خيتلفون كل يف منزلته .
  .....: الطالب
) وأما الذين كفروا يقتضي املقصود (( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات )هو الظاهر ألن قوله : ال ما  الشيخ

) يف عرصات القيامة يوم (( فريق في الجنة وفريق في السعير )تفرق اجلنس يعين ينقسمون مثل ما قال اهللا 
  .تقوم الساعة فيتفرق هؤالء فريق إىل اجلنة وفريق إىل النار 

  ....: الطالب
(( فأولئك في العذاب ) والثانية (( فهم في روضة )ومن فوائد اآلية الكرمية إثبات اجلزاء لقوله نعم :  الشيخ

) ومن فوائدها فضيلة اإلميان والعمل الصاحل حيث كان جزائهم ما ذكر والتحذير من الكفر حيث  محضرون )
ل خيتلفان إذا اجتمعا ويتفقان مىت ؟ إذا افرتقا كان جزاءه من ذكر أيضا ومن فوائد اآلية أيضا أن اإلميان والعم

يتفقان إذا افرتقا وخيتلفان إذا اجتمعا وعلى هذا يكون كل منهما مبعىن اآلخر عند االفرتاق وخيتلف كل منهما عن 
وحيث  )) وعملوا الصاحلات(( اآلخر عند االجتماع ومن فوائد اآلية أن العمل ال ينفع إال إذا كان صاحلا لقوله 

فيه الشرك ال ينفع صاحبه وهذا رنا الصاحل بأنه ما اجتمع فيه اإلخالص واملتابعة  يستفاد منه أن العمل الذي ذك
من عمل ( (أن اهللا قال  النيب صلى اهللا عليه وسلمعن  رضى اهللا عنه أيب هريرةففي الصحيح من حديث  واضح

يف الصفة ويف أصل العمل أو نقول إذا كان وهل هذا يشمل الشرك ))  عمال أشرك فيه معي غيري تركته وشركه
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 هللا راقدا أصل العمل ال شرك فيه والصفة فيها شرك قبل أصل العمل دون صفته ؟ يعين مثال رجل أراد أن يصلي
   .لكنه أحسنها وأتقنها واطمئن فيها مراءاة هل نقول إن هذا
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ينفعه ما من يذكر اهللا يسبح ثالث مرات لكان يسبح مرة واحدة وللمرآة يسبح ثالثا نقول التسبيح الثالث هذا  
إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر  ((منه ال يكفي أن نقول أيضا أنه بطل العلم بل يأمث على ذلك لقوله تعاىل 

فالشرك من خصائصه ولو كان أصغر ما  )) يماما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باهللا فقد افترى إثما عظ
   .يغفر إال بتوبة نعم

   ما يفرق بني اإلخالص وعدمه:  الطالب
   اإلخالص يعين:  الشيخ

  :اه نعم الطالب
يفرق ما دام مل يصل إىل حد األكرب فهو أصغر لكنه يفرق بينهم من جهة اإلصرار فاإلصرار عليه  ما الالشيخ :

  دون أخرى .يكون أعظم من فعله مرة 
   ....:الطالب 

: يعين إذا طرأ الرياء يف أثناء العبادة فإنه إن كافحه ودافعه ما ضره وإن اسرتسل معه واطمئن إليه فإنه  الشيخ
يضره مث هل يكون حمبطا للعبادة وال غري حمبط ؟ إن كانت العبادة تتجزأ كما لو أراد أن يتصدق بصاعني فأخرج 

ثاين برياء فإن البطالن خيتص مبا حصل به الرياء فقط ألن األول صار صحيحا وإن  صاعا بدون رياء مث أخرج ال
تتجزأ كما يف الصالة فإن من أهل العلم من يرى أنه تبطل الصالة ألنه طرأ عليه الرياء وهي ال  ما كان بالعكس

هللا عز وجل فال  الصتتجزأ فال ميكن أن يصح أوهلا دون آخرها ومنهم من يقول ال تبطل ألن أصل هذا العمل خا
عليه  إبراهيم) ويروى أن (( فهم في روضة يحبرون )ومن فوائد اآلية أن اجلنة روضة لقوله  مث قال يبطله الرياء 

( أقرأ أمتك مني السالم وأخبرهم أن الجنة قيعان (الصالة والسالم قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة عرج به 

ومن فوائدها أيضا أن هذه اجلنة مملوءة  ) وال إله إال اهللا واهللا أكبر )وأن غراسها سبحان اهللا والحمد هللا

  ) ألن احلبور معناه التنعم والسرور الذي ال شيء فوقه .ي روضة يحبرون )ف(( فهم بالسرور لقوله 
   .ون هذه الفعل بتاعها حرب وال أيش: حيرب  الطالب
هذه غري مضافة مبين للمجهول املاضي حرب أي نعم  ال حيربون حرب هذه فعل مضارع مبين للمجهول:  الشيخ

مبين للمجهول واملاضي منه إذا كان يف الفعل الظاهر منه أنه بالكسر حرب خصوصا إذا قلنا أن معناه سر فتكون 

) إىل (( وأما الذين كفروا ...)ومن فوائد اآلية أيضا  ) (( فهم في روضة يحبرون )مثل فرح يفرح حرب حيرب قال 
تكذيب ألن العكس يقتضي املغايرة كفروا وكذبوا ألن الكفر ينقسم إىل من ال أعم من فوائدها أن الكفرفآخره 

اهللا  لهذا كان أعم من التكذيب ومن فوائد اآلية أن الكتب املنزلة من آياتفقسمني إما جحد وإما استكبار 

) (( ولقاء اآلخرة )ث ألن منكره كافر لقوله وكذبوا بآياتنا ومن فوائدها إثبات البع وسبق لنا قبل قليل وجه كوا
ن هؤالء املكذبني ومن فوائد اآلية أقات ويالقون اهللا سبحانه وتعاىل هذا اللقاء العظيم الذي يتالقى فيه كل املخلو 

(( يوم ) وهو كقوله تعاىل (( فأولئك في العذاب محضرون )إىل العذاب قسرا وقهرا لقوله  الكافرين حيضرون
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) (( هذه النار التي كنتم بها تكذبون )بعنف وشدة والعياذ باهللا  ين يدفعون) يعنار جهنم دعا ) يدعون إلى
ومعلوم أم لو رجع األمر الختيارهم يدخلوا وال ال ؟ما يدخلوا لكنهم يدفعون بعنف وشدة حىت يدخلوها 

   .) إىل آخره نعم(( فسبحان اهللا حين تمسون وحين تصبحون ....)وقال 
  هل تدل على التفرق إىل هذه الطريقني ...بالنسبة : طالبال 

: أي نعم مبعىن هذا صحيح من مل يبلغ البلوغ ومن مل تبلغه الدعوة أيضا إن كان من تويف قبل البلوغ من  الشيخ
فإنه الكفار وهو مل مييز  وأما من تويف قبل البلوغ وهو من أوالد املؤمنني فهو مؤمن طبعا ألبويه أو املؤمن منهم

  مث تكون النتيجة إما إىل اجلنة وإما إىل النار . اهللا عز وجل كما يشاءيوم القيامة  ينكح نه بأ  أصح األقوال فيه
  التمييز أم البلوغ ...: الطالب
  .... ال التمييز : الشيخ

   بالنسبة لألوالد املسلمني مثال مطلقا أم: الطالب
  :إيه نعم مطلقا تبع ألبائهم لشيخ ا
  لكن ال يشهد هلم باجلنة : لطالبا

اجلنة وأما التعيني  يفنشهد لكل مؤمن بأنه ال ال شك كما ال يشهد ألبائهم لكن يشهد بالعموم واجلنس : الشيخ
   .فيحتاج إىل نص

  اإلمتحان ياشيخ ورد فيه نص وال إيش : الطالب
  ورد فيه آثار أحاديث ضعيفة وآثار عن الصحابة . إيه: الشيخ

  ....: الطالب
يعين اآلن اآليات اليت جاءت  ))(( وما تغني اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون : أما تعلم أن اهللا يقول  لشيخا

  غري واضحة ؟ واضحة ومع ذلك كفروا .كلها ا الرسل واضحة وال  
   أن اهللا سبحانه وتعاىل ميتحنهم:  الطالب
خرى وهلذا اهللا أعلم مبا ال ؟ قد ميتحن يف أمور أ : وقد ال ميتحنوا بأن يقال وهل تصدق ذا اليوم وال الشيخ

  .ه قد ميتحنه بأمر ميكن أن يقع فيه اشتباه ميتحنه في
  أو لعله خيفى عنه ...: الطالب 

هذا املعىن منهم يف حديثني هم منهم قالوا منهم يف أحكام الدنيا فولد  ال ما هو صحيح والصحيح:  الشيخ
أنه كافر فال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه وال يدفن مع املسلمني لكن يف املشرك اللي أبواه كافران حيكم ب

   .( اهللا أعلم بما كانوا عاملين )اآلخرة يكون اجلواب الثاين حني قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعائشة 
  .....: الطالب
    أعطنا حديث يفيد املعىن ال أعرف هذا: الشيخ

  :.... الطالب
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احلمد مجله مكونة من مبتدأ وخرب واخلرب مقدم إلفادة احلصر فله وحده احلمد ومحد اهللا تعاىل وقوله له : الشيخ
يف قوله احلمد  " ال" واالختصاص وقوله  لالستحقاقخيتص بأنه محد يستحقه احملمود وهلذا نقول إن الالم هنا 

سبحانه وتعاىل حممود على كل حال هذه للعموم يعني مجيع احملامد هللا سبحانه وتعاىل يف السموات واألرض وهو 
إذا أصابه ما يسره قال احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وإذا كان األمر على  النيب صلى اهللا عليه وسلموكان 

خالف ذلك قال احلمد هللا على كل حال وأما ما يقوله بعض العامة احلمد هللا الذي ال حيمد على مكروه سواه 
نبغي التعبري ذا الشيء ألنه فيه شيء من العتب على اهللا عز وجل يف قوله الذي ال وإن كان حقا فال ي فهذا

(( وله وقوله  ( الحمد هللا على كل حال ) النيب صلى اهللا عليه وسلمحيمد على مكروه سواه وإمنا يقال كما قال 

 اآلية له احلمد يعين ) يقول املؤلف أي حيمده أهلهما هذا ال شك أنه داخل يفالحمد في السماوات واألرض )
إنه مستحق احلمد عليه سواء أنه حيمد ولكن ينبغي أن يقال مبا هو أعم أي أن ما خلقه يف السماوات واألرض ف

مل حيمد فكل ما يف السموات واألرض فإنه شيء حيمد اهللا عليه أما يف أمور اخلري فالحظ وأما يف أمور  محد أم
( والشر  النيب صلى اهللا عليه وسلمبشر بل قال لفعل اهللا وإجياده له ليس  لنسبةالشر فيظهر لذلك يف أن الشر با

سوفات يف واجلهل واالقتتال بني الناس واخل فال ينسب إليه الشر مثال ذلك اجلدب واملرض والفقر ليس إليك )
كمة فحينئذ األرض هذه كلها بالنسبة لإلنسان شر  لكنها بالنسبة لقضاء اهللا خري ألن اهللا ما قضاها إال حل

 احلسن بن علييكون حممود عليها وال ال ؟ يكون حممود عليها والشر يف املقضي ال يف القضاء وهلذا يف حديث 
شر الذي قضيت فأضاف الشر إىل املقضي ال إىل القضاء مث اعلم أيضا أن  ( وقني شر ما قضيت )قال 

ر من وجه خري من وجه آخر أو شر يف حمل املقضي ليس شرا حمضا حىت املقضي نفسه ليس شرا حمضا بل هو ش
(( ليذيقهم بعض الذي خري يف حمل آخر مثال الفساد يف الرب والبحر شر لكنه خري من جهة عاقبته ألن اهللا قال 

) إذن هذا خري نعم كذلك أيضا قد يكون شرا يف مكان لكنه خري يف مكان آخر إهالك عملوا لعلهم يرجعون )
شر بالنسبة هلم وهلكوا وال رجعوا وال استفادوا لكن بالنسبة لغريهم ممن يعترب حباهلم خري األمم السابقني بذنوم 

 فيكون هذا شرا يف حمله خريا يف حمل آخر واملهم أن قضاء اهللا نفسه ليس فيه شر أبدا بل هو خري ولذلك قال 
ومع ذلك فإننا نقول مع  ) يف مجيع األحوال املقضي يكون فيه الشر(( وله الحمد في السماوات واألرض )

ت ليس شرا حمضا ال خري فيه أبدا قول أيضا أن هذا الشر يف املفعوالال يف الفعل ن تاملفعوالإثباتنا أن الشر يف 
ظهر الفساد في البر والبحر بما   ((أنتم معنا ؟ بل قد يكون شرا من وجه وخريا من وجه يف نفس احملل كقوله 

را يف حمله خريا يف حمل آخر وقد يكون ش ))  لذي عملوا لعلهم يرجعونكسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ا
  ؟ شرا يف حمله ما فيه خري يف حمله لكنه يف حمل آخر خري .يا رشيديش مثل إ

  ....: الطالب
  .: ولغريهم ممن يعترب م خري وقوله سبحانه وتعاىل  الشيخ
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ا حمل نفوذ فعله السماوات واألرض فإن الذي م) خصهما بالذكر أل(( وله الحمد في السماوات واألرض )
واجلن وغريها كلها حتمد اهللا وكلها حمل محده فإذا قال قائل هل الكافر والبشر يف السماوات واألرض من املالئكة 

أن حيمد اهللا هذا معىن  مبعىن أن حاله تستوجب ملن تأمله حيمد اهللا ؟ فاجلواب بلسان املقال ال وبلسان احلال نعم
ه إن هذا حيمد بلسان احلال أو يسبح بلسان احلال يعين أن حاله من تأملها عرف ا ما يستحقه اهللا تعاىل قول

معطوف على قوله حني متسون يعين وسبحوا اهللا عشيا والعشي من  من احلمد والتنزيه وقوله وعشيا متعلق و
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه  يف املسيء يف صالته قال أيب هريرةالزوال إىل غروب الشمس ويف حديث 

وعشيا عطف على حني وفيه صالة العصر وحني  - وسلم إحدى صاليت العشي وعشيا قال املؤلف رمحه اهللا :
تظهرون تبكرون يف الظهرية وفيه صالة الظهر وحني تظهرون معطوفة على قوله حني متسون وال على قوله وعشيا 

قاعدة يف املعطوفات أن يكون العطف على أول واحد ألنه هو احملل الذي سبق لنا أن ال ه؟ على حني متسون ألن
ام زيد وبكر وعمرو فإن عمرا معطوف على زيد نعم فيكون العطف على األول فإذا قلت قوقع عليه عمل العامل 

) هذه األوقات اخلمس هي أبسط ما ذكره اهللا تعاىل (( وحين تظهرون يخرج الحي من الميت )أي نعم قال 

أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن (( القرآن يف أوقات الصلوات وذكرها جمملة يف قوله يف

   ففي هذه اآلية أقم الصالة لدلوك الشمس يعين وقت دلوك الشمس ألن الالم للتوقيت مثل )) الفجر

ل ما هو غسق الليل ؟ أي وقت استقبال عدن فلدلوك الشمس لزواهلا إىل غسق اللي )) طلقوهن لعدتهنف(( 
شدة ظلمته وذلك عند انتصافه يعين أشد ما يكون الليل ظلمة إذا انتصف ألن نصف الليل هو أبعد ما تكون 

صلوات الظهر  ن زوال الشمس إىل غسق الليل أربعهذا م هالشمس عن سطح األرض إىل غسق الليل يدخل في
ملراد به صالة الصبح وفصله عما قبله يدل على أن وقت والعصر واملغرب والعشاء مث قال وقرآن الفجر ففصله وا

الذي دلت عليه السنة أيضا ومن قال أنه ينتهي بطلوع الفجر فال دليل له هو العشاء ينتهي بنصف الليل وهذا 
العشاء ؟ هل قول من يقول صالة وهذه املسألة ينبين عليها ما لو طهرت املرأة يف نصف الليل الثاين هل يلزمها 

أيضا وعلى القول الراجح ال تلزمها صالة العشاء  املغربوقت ميتد إىل طلوع الفجر يلزمها العشاء وكذلك إن ال
والطائر  النطفةكاإلنسان من ) (( يخرج الحي من الميت )  ألن صالة العشاء إىل نصف الليل وحني تظهرون

كاإلنسان   -من امليت يقول املؤلف :النطفة والبيضة من احلي إىل آخره خيرج احلي و من البيضة وخيرج امليت 
والطري من النطفة والبيضة فهمتم النطفة باعتبار ما يظهر لنا ميتة وكذلك البيضة لكنها يف الواقع النطفة ما هي 

فجعله وأدا والوأد ال  ( هو الوأد الخفي )حني سؤل عن العزل قال  النيب صلى اهللا عليه وسلمميتة فقد قال 
وانات املنوية حية لكنها ال ترى هذه النطفة البسيطة اليت ليست بشيء يقولون واهللا أعلم يكون إال للحي فاحلي

هي مبالغة أو ال يقولون فيها مخسة ماليني أو أكثر من احليوانات املنوية هذا الذي بسيطة ما هي شيء إذن هل 
 )) احلي من امليت(( لك وقوله فنقول إنه باعتبار ما يرى  ويظهر فيها هي ميتة لكن باعتبار احلقيقة ليست كذ

((    هل املراد احلياة احلسية أو املعنوية ؟ األمران حقيقة أن املراد األمران فإن الكافر ميت باملعىن قال اهللا تعاىل 
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 ((    تعاىل) يعين هؤالء الكفار يف منزلة األموات واملؤمن حي والسيما العامل قال اهللا فإنك ال تسمع الموتى )

ن ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك أو من كا

روحا فدل هذا على أن من عمل به فهو حي فاآلية  ايش ومسى اهللا القرآن )) زين للكافرين ما كانوا يعملون
  أعم مما قال املؤلف وإن كان سياقها يقتضي أن املراد ا باألوىل احلياة احلسية .

  .....: الطالب
  الطني فاإلنسان أوله طني  نسف : ميكن الشيخ

   ....: لطالبا
ننفي  ما لة احلي من امليت البيضةطيب هذه ما هي مشكلة امليت من احلي ما هي مشكلة ولكن املشك: الشيخ

  ألين ما عندي فيها علم ال أنفي أن يكون فيها حياة يف بعض األجزاء اليت يستوي فيها اخللق .
   .....: الطالب
  : إذن معناها أن يكون فيها حياة  الشيخ

  .... : الطالب

أي يدفئها حييي   بعد موا وحييي األرض "بالنبات " )) (( ويخرج الميت من الحيسبحان اهللا طيب : الشيخ
األرض بعد موا مبا أنزل اهللا عليها من املطر وال أحد يستطيع أن يفعل ذلك إال اهللا عز وجل هذه األرض 
اهلامدة اليابسة مبا فيها من خضرة ينزل اهللا عليها املاء فتصبح األرض خمضرة بأمر اهللا عز وجل لو اجتمع اخلالئق  

ا استطاعوا وال حيدثون وال أدىن حشيشة من هذه احلشائش ولكن اهللا تعاىل بقدرته كلها على أن يفعلوا ذلك م
  .يفعل ذلك نعم 

   بعض احلشرات خترج من ثياب وطعام وحنوها املتولد: الطالب
  الشيخ :املتولد ايه نعم 

   .....مثال النبات خترج من اللواقحالطالب :
واضح حي من ميت ألن املتولد يأخذ من العفونات حال نعم املتولد  كلحياة بال إدراك على  : الشيخ

القبور وكذلك الكاف  ) وكذلك اإلخراج خترجون من(( ويحيي األرض بعد موتها )والقاذورات وهو حي قال 
اإلخراج خترجون وجيوز أن تكون هنا حرف جر يعين وكهذا اإلخراج  عين ومثل هذايمبعىن مثل حرف جر اسم 

اإلخراج خترجون تكون مفعوال مطلقا وعلى القول  مثل ذلكلقا على األول تكون خترجون وال تكون مفعوال مط
وباء اسم إشارة يف مبين على السكون يف حمل جر أي وكهذا اإلخراج خترجون نعم الثاين يكون الكاف حرف جر 

ن األرض طيب وقوله خترجون من القبور ظاهر اآلية الكرمية أن خروج الناس من القبور يشبه خروج النبات م
وخروج النبات من األرض يكون بنزول املطر عليها فيكون يف هذه اآلية إشارة إىل ما ورد يف احلديث من أن اهللا 
تعاىل ميطر على القبور مطرا غليظا كمين الرجال أربعني يوما تنبت منه األجساد يف القبور مث بعد ذلك خترج إذا 

لكن جمموعها يقضي بأا أحاديث حسنة وظاهر ها مقال ردت فيه أحاديث يف إسنادنفخ يف الصور وهذا و 
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فيها رجون فرجون وللمفعول ختُ ختَ القرآن أيضا يشري إليها وقوله خترجون بالبناء للفاعل واملفعول البناء للفاعل مثل 
  قراءتان سبعيتان أو إحدامها شاذة ؟ 

  سبعيتان الطالب :
  رأ نعم .ه إذا أتى بقراءة شاذة يقول وقُ ألن من عادة املؤلف رمحه اهللا أنالشيخ :سبعيتان 

   اللي يف املصحف: الطالب
  رجون:اللي يف املصحف ختُ  الشيخ

  :واللي يف غري املصحف  الطالب
  :التفسري الشيخ

  :نعم  الطالب
  بالبناء للفاعل واملفعول  :عندي أنا ُخترجون اللي يف األصل  الشيخ

   َخترجون:هنا ذكر ُخترجون وما ذكر  الطالب
  :ما ذكر قراءة  لشيخا

  : ال ما ذكر قراءة  الطالب
  عجيب ألنه موجودة عندي يف موجودة عندكم يف ابن كثري : الشيخ

  :موجودة  الطالب
قال ومن آياته تعاىل الدالة على قدرته من آياته من حرف  ....:موجودة عندكم يف بناء الفاعل واملفعول  الشيخ

واآليات مجع آية وهي يف اللغة العالمة البينة الواضحة آياته يقول املؤلف جر ومعناها التبعيض يعين بعض آياته 
الدالة على قدرته أن خلقكم من تراب أن وما دخلت عليه يف تنوين املصدر مبتدأ مؤخر يعين خلقكم أن 

سلة صحيح وأما سل آدمخلقكم من تراب من هذه البتداء الغاية املعىن أن ابتداء اخللق من الرتاب أي أصلكم 
فخلقت من نطفة مث إذا أنتم بشر من دم وحلم تنتشرون يف األرض كنتم ترابا والرتاب ال يتحرك من مكانه  آدم

قد يقول قائل إن  ))ا ثم إذ(( إذا أنتم بشر تنتشرون وقوله  اوال ينتشر وليس فيه حركة مث بعد ذلك تكونون بشر 
دل على املبادرة واملفاجئة واملهلة متناقضان إذ أن املفاجئة تيف هذا ما ظاهره التناقض ألن إذا فجائية ومث للمهلة 

أن املفاجئة بعد املهلة ألنه ليس يف احلال يكون الرتاب بشرا وإمنا تطور ملدة حىت وصل إىل فيجاب عن ذلك ب
يشمل الذرية  أما إذا قلنا املراد به ذريته فاملهلة ظاهرة ألن هذا آدماملراد بالبشر خصوص إن البشرية هذا إذا قلنا 

فإن آدم أن املراد به  قد توحي  )) بشر إذا أنتم(( هلة ظاهرة لكن املفاجئة يف قوله إىل مىت ؟ إىل قيام الساعة فامل

بشر اجلملة هذه مبتدأ وخرب وتنتشرون حال منه ما ))  أنتم إذا(( بشر وذريته انتشرت يف األرض وقوله  آدم
ناها صفة لبشر صار فيها إشكال من جهة أن بشر مفرد وتنتشرون مجع جنعلها صفة لبشر ؟ صفة لبشر وإذا جعل

لكن املفرد املراد به اجلنس يكون مجع إذا أنتم بشر تنتشرون ، تنتشرون يف أي مكان يقول تنتشرون يف األرض 
ر يف األرض والتوسع وانظر اآلن البش فاالنتشار) (( فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض )لقوله تعاىل 
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 أمريكايرجع إىل ما سبق يقول ما الذي أوصل أهل  عندماسبحان اهللا العظيم اإلنسانمنتشر يف مجيع أقطار الدنيا 
ال شك أنه يف إحدى القارات  آدموالذي أوصلهم إىل البالد األخرى مع هذه احمليطات العظيمة ألن  أمريكاإىل 

قول ؟ نقول اهللا أعلم قد من علم اجلولوجية على ما ي عندكم فما الذي أوصل بنيه إىل القارات األخرى فيه شيء
  حىت وصلوا إىل هذه البالد نعم . آلن وال نعرفهما زاليكون اهللا يسر هلم يف ذلك الوقت من األنساب ما

  ..الدم علشان نأكل من اخلضروات كوا غذاء .....: الطالب
(( ولقد خلقنا –) )32:29 -مفهومغير  حوار ((  -- الدم هذا صحيح ولكن .....هذا خطأ :  الشيخ

 (() الساللة خلق كل شيء على حسب ما يبني من ساللة من طني هذا آدم اإلنسان من ساللة من طين )

   .آدمهذا بين  )) ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين
  .....: الطالب
   .جنسه باعتباراجلنس جعلناه أي اإلنسان  باعتبار:  الشيخ

   ....: الطالب
يقولون احلني  : هذا ال نستطيع أن حنكم بنفيه وال إثباته يعين جيوز أن نفس اإلنسان هذا فيه مادة ترابية  شيخال

كون خترج منه يهذه الساللة  فال يبعد أن نفس اجلسم اآلن مكون أن اإلنسان فيه رصاص وفيه جري وفيه كذا
لكن اهللا على كل شيء قدير ميق يف هذه املسألة ا شيء وعلم عما عندنأقول ما يبعد احلقيقة فيها هذه املواد 

 وتراب وكل شيء نفس اللي معروف اآلن أن اإلنسان فيه من مجيع معادن األرض فيه رصاص وحناس وجري
  كبطرية كهرباء اهللا أعلم .  لسنا. ...أي نعم  اجلسم حديد

   .....: الطالب
  ركة حتس بضغطة شيء .: ال أحيانا يظهر من اإلنسان هذه الشيء مع بعض احل الشيخ

  .....: الطالب

(( ثم إذا كلها آثار عن السلف قال   النيب صلى اهللا عليه وسلم: اهللا أعلم ما فيه أحاديث صحيحة عن  الشيخ

  فخلقت آدم) ختلقت حواء من ضلع (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ) ) أنتم بشر تنتشرون )
  ....: الطالب
يريد أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أنفسكم أي ذواتكم على رأي املؤلف  فأن املؤل طيب املعىن:الشيخ 

فاملراد بالنفس هنا الذات وقوله أن خلق لكم الالم لالختصاص وليست للملك ألن اإلنسان ال ميلك زوجته 
ختتص به وهلذا  وحيتمل أن تكون للتعليل أي خلق ألجلكم لكن املعىن أبلغ يف اإلنعام حيث إن كل إنسان زوجته

ال جيوز للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل يف آن واحد خلق لكم من أنفسكم املؤلف مشى على أن املراد بالنفس 
الذات وأن من للتبعيض يعين أن نفس هذه الزوجة من نفس اإلنسان جزء منه وهلذا قال فسره خبلق حواء من 

قرره املؤلف أن املراد بالنفس الذات وحيتمل أن املراد  وسائر النساء من نطف الرجال والنساء هذا ما آدمضلع 
    ) يعين من جنسكم ويؤيد هذا املعىن قولهرسول من أنفسكم ) جاءكم(( لقد بالنفس اجلنس كما اهللا تعاىل 
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) فإن اإلنسان يسكن إىل بين جنسه دون غريهم لو كانت املرأة ختالف الرجل وليست من (( لتسكنوا إليها )
من جنسه ألجل أن سبحانه وتعاىل يف ذلك مشكلة وال ميكنه أن يسكن إليها هلذا جعلها اهللا  جنسه لكان

سكن إليها والالم يف قوله لتسكنوا الالم للتعليل يعين ألجل أن تسكنوا وهي معللة لقوله من أنفسكم وقوله ت
   ؟ فوهاتعل وتألفوها كذا وال أي

  :وتألفوها  الطالب
املعىن تستقروا وتطمئنوا هلا السكىن يف البلد الستقراره فيها فومنه  االستقرارمعناه  السكونوتألفوها  : الشيخ

وتألفوها كما قال املؤلف وجعل بينكم مجيعا مودة ورمحة إن يف ذلك املذكور آليات لقوم يتفكرون يف صنع اهللا 
كن كالم املؤلف وجعل بينكم ؟ هو الظاهر ول امجيعالناس وجعل بينكم مجيعا يعين بني الزوج وزوجته وال بني 

مجيعا يقتضي العموم ولكن ظاهر السياق خيتص باملرأة وزوجها فإن هذه املرأة األجنبية اليت ال تعرفها وال تعرفك 
من قبل إذا مت العقد بينكما ألقى اهللا تعاىل يف قلوبكما املودة والرمحة قيل إن املودة يف قلب املرأة والرمحة يف قلب 

الذي له السلطان عليها وهي اليت متيل إليه فتكون املودة منها والرمحة منه فيكون الوصفان موزعني  الرجل ألنه هو
على الزوج والزوجة وقيل إن الوصفني لكل من الزوجني يعين أن املودة تكون بني الزوج وزوجته وكذلك الرمحة 

فإن املرأة إذا ودت زوجها يكون فيها رمحة تكون بني الزوج وزوجته وهذا هو األقرب وهو الذي يؤيده الواقع أيضا 
رمحة األم وهلذا جتدها تالحظه إذا مرض وحتزن إذا حزن وتسر إذا سر وإذا  ا أا مثل لوال أن األم أرحم النساء لقلن

هذه الشك أا رمحة وأما املودة  وأساعدهكانت احلال بينهما جيدة ميكن أن تبيع كل ما متلك من أجل راحته 
وال قوة املودة بني الزوجني ما حصل االتصال بينهما الذي أراده اهللا عز وجل من أجل أن تكمل هذه فظاهرة ول

سبحانه يف صيد اخلاطر لو ال أن اهللا  اجلوزي بنااخلليقة وتنموا ومن أجل هذا جعل اهللا تعاىل املودة والرمحة ذكر 
ج وزوجته من أقبح األمور أن كل واحد منها تعاىل حبكمته قضى أن تبقى هذه اخلليقة لكان االتصال بني الزو 

يكشف عورته لآلخر مث حيصل هذا الشيء الذي قد يكون مستكرها يف أذواق بعض الناس لكن جعل اهللا 
حق لوال أن اهللا جعل  سبحانه وتعاىل هذه املودة بينهما ألجل أن تستقيم األمور وتنموا اخلليقة وهذا صحيح هذا

التصال بني الزوجني وهلذا كلما كان الزوج أو الزوجة بعضها لبعض كارها قل االتصال ملودة ما حصل اهذا األمر ا
للتوكيد  يات ذلك املذكور آليات الالم هذه) إن يف ذلك آل(( إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون )بينهما نعم 

ن في ذلك آليات (( إ) مث قال (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا )وآيات مجع آية وتأمل قوله 

) قد تقول ما هذا التنافر حيث قال يف األول ومن آياته ولكننا نقول ال تنافر يف الواقع أوال أن قوله ومن آياته )
للتبعيض وبعض اآليات قد يكون آية واحدة وقد يكون أكثر من آية مث إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 

آيات فيكون يف أصل اخللق آية واحدة لكن يف أوصاف هذا  لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة هذه أربع
  اخللق املتطور آيات نعم .

   .....: الطالب 
  : هذا خالف الظاهر ألن الظاهر أما مقرتنان املودة والرمحة مقرتنان . الشيخ
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  : املودة والرمحة موجودان بعد العقد أو بعد االتصال أم بعد املعاينة ؟ الطالب
جل واملرأة يف الواقع ما املودة فالظاهر أا تكون من قبل بني الر ما جيري بني الزوجني أإىل  عترج:هذه  الشيخ
  خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي فما املراد باحلي وامليت ؟  .....

  امليت الذي ال روح واحلي الذي فيه روح : الطالب
  : مثاله . الشيخ

  ل النطفة خترج خيرج منها احلي  مثاله على رأى املؤلف مث:  الطالب
  ؟ احلسية واملعنوية عثمان: طيب هل يشمل هذا احليوانات  الشيخ

  نعم يشمل احلياة احلسية واملعنوية: الطالب
  ؟ ويش املعنوية:  الشيخ

  الكافر خيرج منه املسلم أو بالعكس : الطالب
  ؟ أو السياق ظاهر اآلية: الكافر خيرج منه املسلم أو بالعكس طيب أيهما أقرب إىل  الشيخ

  ظاهرة حسية:  الطالب
  ؟ اإعرا(( وكذلك ُخترجون )) عبدالرمحن : قوله تعاىل  الشيخ

   ....: الطالب
 ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ((: نعم خيرج النبات من األرض قوله تعاىل  الشيخ

  ب ؟؟كيف خلق اإلنسان من ترا ....قيل يا رشيد ))
   .نطفة من آدممن تراب وذرية وآدم  آدمخلق :  الطالب
  ؟))  أنتم إذا(( ايش معىن قوله  نعم:  الشيخ

  : إذا فجائية  الطالب

  ايش معىن من أنفسكم ؟ (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ): إذا فجائية طيب قوله تعاىل  الشيخ
   يعين من ذواتكم:  الطالب
  مثل ايش ؟  : يعين من ذواتكم الشيخ

  ....: الطالب
   .ن أنفسكم أزواجام ....: الشيخ
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ومن ) يستفاد من هذه اآلية رمحة اهللا تعاىل بعباده حيث علمهم ما فيه مصلحتهم ((وعشيا وحين تظهرون ) 

أن الصالة تسبيح وتنزيه هللا ألن اهللا أطلق عليها اسم التسبيح ومن فوائدها وجود التسبيح فيها يف الصالة  افوائده

ل ذلك على أن هذا اجلزء من واجباا ألنه ال بد منه ألن سبق لنا قاعدة أنه إذا أطلق على العبادة جزء منها د

) ومن فوائدها أن (( حين تمسون وحين تصبحون )فيها ومن فوائد اآلية بيان األوقات اخلمسة مفصلة لقوله 

والعشاء وقد يؤخذ من هذا جواز الرمي ليال رمي  املغربالسماء يطلق على أول الليل فإن قوله متسون فيه 

فإذا كان املساء يطلق على أول  ( ال حرج )ل قال يا رسول اهللا رميت بعد أن أمسيت فقال اجلمرات ألن رج

احلرج علم أنه جاهل ومن فوائد اآلية الكرمية حكمة اهللا عز وجل يف توزيع  النيب صلى اهللا عليه وسلمالليل وأطلق 

لوات على هذه األوقات وجه يف حكمة اهللا يف توزيع الص يا غامن الصلوات على هذه األوقات وجه احلكمة

احلكمة أمران األمر األول أا لو مجعت يف وقت واحد خللت بقية األوقات عن االتصال باهللا عز وجل أليس  

اخلمس مجيعا معناه بقي يف النهار والليل ما يكون معه  الصلواةكذلك ؟ يعين لو جعل اإلنسان يصلي الفجر كل 

واحد لكان يف ذلك نوع من املشقة وال ال ؟ يعين  آن هذه يف وقت فعلتصلوات مفروضة والوجه الثاين لو 

يوجب على اإلنسان أن يصلي سبعة عشرة ركعة مرتبة يف آن واحد هذا فيه مشقة ، مشقة على األقوياء 

(( وله الحمد في ومن فوائد اآلية كمال اهللا عز وجل لقول  واألصحاء فكيف على الضعفاء واملرضى 

ن حيمد على وجه اإلطالق نأخذه من أين ؟ من تقدمي اخلرب أل) ومنها أنه وحده املستحق السماوات واألرض )

وله احلمد ومن فوائدها أن كل ما حيصل يف السماوات واألرض من خري أو شر فإن اهللا تعاىل يستحق عليه احلمد 

اد منه أن اهللا حممود على  اخلري أو على مال فيستفما على يؤخذ من أين ؟ من اإلطالق وله احلمد وال قال على 

(( يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي األرض بعد موتها وكذلك كل حال مث قال تعاىل 

) يف هذه اآلية بيان قدرة اهللا عز وجل حيث خيرج احلي من امليت وبالعكس وهذا من متام القدرة أن تخرجون )

(( ويحيي األرض بعد لى إحياء األرض من بعد موا لقوله خيرج الشيء من ضده ومن فوائدها أيضا قدرته ع

واألفعال االختيارية هي اليت يفعلها مبشيئته إن  ومن فوائدها ثبوت قيام األفعال االختيارية هللا عز وجل ))موتها 

(( ويحيي األرض ) وقوله (( يخرج الحي من الميت )شاء فعل وإن شاء مل يفعل من أين تؤخذ ؟ من قوله 

أهل ) بعد فإن البعدية تقتضي ثبوت هذا الشيء وقيام األفعال االختيارية هللا عز وجل هو الذي عليه موتها )بعد 

ل إىل السماء الدنيا و النز و قاطبة ما أحد منهم أنكر ذلك فيثبتون االستواء على العرش فعال هللا  السنة واجلماعة

هللا والضحك فعال هللا واخللق فعال هللا ويقولون إن اهللا تعاىل  بني العباد فعال هللا والعجب فعال فعالفعال هللا وايء 

واألشعرية وغريهم ينكرون قيام األفعال االختيارية  املعتزلةيفعل ما يشاء كيف شاء مىت شاء ولكن أهل البدع من 

ل باطل أوال هللا ويقولون لو قامت به احلوادث لكان حادثا واهللا سبحانه وتعاىل مل يزل وال يزال فنقول أن هذا قو 

ألنه قياس يف مقابلة النص فإن النصوص املتكاثرة يف إثبات األفعال االختيارية هللا عز وجل اليت تتعلق مبشيئة 

قولكم احلوادث ال تقوم إال حبادث ليس بصحيح فإن احلوادث ال تقوم إال بكامل قادر على ما يشاء أما ال  وثانيا
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هذا طيب ومن فوائد اآلية قياس الغائب على الشاهد لقوله وكذلك تقوم إال حبادث فما هو العقل الذي يوجب 

  حيمل على اإلقرار به طريقة متبعة ومن فوائدها إثبات القياس من قوله ون فإن قياس الغائب على الشاهد خترج

به ومنها على سبيل التعميم واحلض كل مثل ضر  وإثبات القياس له أدلة كثرية يف القرآن  )) تخرجون وكذلك(( 

(( مثلهم كمثل الذي ) كذا وكذا (( إنما مثل الحياة الدنيا ...)اهللا تعاىل يف القرآن فهو دال على ثبوت القياس 

ما أشبه ذلك فإن األمثال ضرا تشبيه حال حبال أو ضرب بضرب فتكون دالة على ثبوت ) فأوقد نارا ..)

) ويف السنة أيضا  صهم عبرة ألولي األلباب ...)(( لقد كان في قصالقياس وكذلك القصص اليت قال اهللا تعاىل 

( أرأيت لو أن على و احلديث  ( هل لك من إبل قال نعم قال فما لونها قال حمر )كثري من ذلك مثل 

وكذلك العقل يقتضي ثبوت القياس فإن العقل السليم الصريح ال ميكن أن يفرق بني  أمك دين أكن قاضيته )

حبت له نظريه قال لك كيف أليس هذا مثل هذا ؟ نعم ن شيء و صيب إذا منعته ممتماثلني أبدا ودائما حىت ال

املهم هذا مما تشهد العقول والفطر والنصوص بثبوته نعم القياس الباطل الذي يتوسع فيه بعض الناس حىت يعطلوا 

أنكروا القياس هم  نه باطل أما القياس الصحيح فإنه ال ريب يف ثبوته والذينفإداللة الكتاب والسنة هذا ال شك 

يف احلقيقة مضطربون أحيانا يقولون بالقياس من حيث ال يشعرون وال ميكنهم إال أن يقيسوا ألننا لو أردنا أن 

حنصر داللة الكتاب والسنة على األحكام على سبيل العموم والقواعد والضوابط وافية لكن األفراد واجلزئيات ال 

   .يضطروا إىل إثبات ذلك منتهى هلا وال حصر هلا وإال ال بد أن

  :....................... الطالب

: أي نعم يدخل يف العموم من حيث الشمول اللفظي إن كان داخال يف اللفظ لكن أحيانا ال يكون  الشيخ

ومن ((مث قال تعاىل  داخال يف اللفظ لكن يشمله العموم املعنوي وهو القياس ألن العموم املعنوي هو القياس 

من فوائد اآلية إثبات اآليات هللا عز وجل أي العالمات  ))خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون آياته أن

الدالة على ما تدل عليه من صفاته ألن كل فعل يدل على نوع من اآليات لكن هي على سبيل العموم تدل على 

 أشبهما و خاصة احلكمة القدرة العزة القدرة مجيع األفعال تدل على القدرة واحلكمة لكن لكل نوع منها نعم آية 

)  ومن فوائدها إبطال النظرية (( أن خلقكم من تراب )من تراب لقوله  آدمذلك ومن فوائد اآلية أن أصل بين 

  امللحدة وهي نظرية النشوء والتطور اليت ذهب إليها أو كان قائدها 

  دارون : الطالب

  دارمن أم داروين أي نعم : الشيخ

  :داروين الطالب

) (( أن خلقكم )هذه النظرية خاطئة وباطلة بال شك وجه ذلك من اآلية أن اهللا يقول  داروين : الشيخ

فيخاطب البشر باعتباره بشرا إذن فهو بشر منذ أنشأ من الرتاب إىل اليوم أما أولئك يقولون أن أصل اإلنسان 

والبغال واخليل والدجال ايش أصله تطور  ليس بشرا قردا مث تطور صار بشرا فال أدري ماذا يقول يف أصل احلمري
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إىل ماذا مث ما ندري ما هو التطور اآلخر هل حنن نكون مالئكة نعم ؟ على كل حال هذه نظرية احلمد هللا حىت 

فالسفة الغرب اآلن أبطلوها وتبني هلم أا نظرية باطلة خاطئة مث حنن نعلم علم اليقني أا باطلة وأن اعتقادها  

  ب للقرآن والسنة وإمجاع املسلمني .كفر ألنه تكذي

  .....: الطالب

كل هذا ال شك أنه كذب كل هذا كذب وال أصل له اإلنسان خلق من تراب كما قال اهللا عز وجل : الشيخ

تراب جعله اهللا طينا مث فخارا حىت صار صلصاال له صلصلة إذا ضربت عليه كالفخار كما قال اهللا عز وجل فاهللا 

أن هذا الشر الذي خلق من أصل واحد  اآليةذا يف صريح القرآن هذه وغريها ومن فوائد على كل شيء قدير ه

) وهذا من آيات اهللا كيف أصل واحد رجل واحد انتشرت (( إذا أنتم بشر تنتشرون )انتشر ومأل األرض لقوله 

د أن يتحرك وينتشر هذه اخلليقة يف مجيع أرجاء األرض ومن فوائد اآلية أيضا أن اإلنسان متحرك بالطبع ال ب

ألن اإلنسان دائما  ( أصدق األسماء حارث وهمام ) النيب صلى اهللا عليه وسلمويذهب وجييء وهلذا قال 

فاسري اعلموا أنين راجعت كثريا من الت (( ومن آياته أن خلق لكم ..)مث قال تعاىل  ب رزقه ليتحرك وحيرث ويط

(( ومن  ) (( ومن آياته أن خلقكم من تراب ...) يقول أنه سبحانه وتعاىلاليت عندي ما وجدت احلكمة يف 

) يعين ما رأيت أحد بني (( ومن آياته أن خلق لكم )) (( ومن آياته منامكم )) آياته خلق السماوات )

خلة على الفعل هي تأول مبصدر لكن هل نقول إن هذا من باب ااحلكمة يف كونه يأيت مرة باملصدر ومرة بأن الد

باب لتعبري املراعى به جانب اللفظ أو أنه من باب التعبري املراعى به جانب املعىن ؟ إن قلنا أنه من االختالف يف ا

فاألمر بسيط نقول أن اهللا تعاىل  غاير بني العبارات نعم ألجل أال ميل السامع إذا   التعبري املراعى به جانب اللفظ

ن هناك نسان نشاطا وجتددا أما إذا قلنا إا مما يزيد اإلكان الكالم على وترية واحدة ألن االختالف يف التعبري هذ

هؤالء الذين يتكلمون على مثل هذه  السعود وال وال أبو الزخمشريوال ذكره  إىل األن ما عرفته معنويا فأناأمرا 

من فوائد نعود من فوائد اآلية ) (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ) األمور قوله

اآلية رمحة اهللا تبارك وتعاىل بنا حيث جعل أزواجنا من أنفسنا أي من جنسنا ومنها من فوائد اآلية أن من أهم 

أغراض النكاح ومقاصده السكون إىل الزوجة واالطمئنان إليها واحلياة معها حياة سعيدة وأنه ينبغي لإلنسان إذا 

 إن الطالق يستحب لتضرر املرأة  ذا قال أهل العلمرأى عدم السكون ومل تلتئم احلال ينبغي له أن يفارق وهل

 ينبغي أن يكرهها أن تبقى معه فإن بعض الناس والعياذ باهللا مامع الزوج  وال تستأنستضرر  الزوج كونالبقاء مع ب

حرام والذي  ن القروش على شان يطلقها كل ذلكسلميألجل أن يفتدين و  يكرهوهن على البقاء أو يعضلون

سعيدة ينبغي لك أن تطلقها واهللا تعاىل يقول  أا ال تستطيع أن تعيش معك عيشة الزوجةرأيت من ينبغي إذا 

( من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج اهللا عنه كربة من كرب يوم يقول  النيب صلى اهللا عليه وسلم

    واهللا تعاىل يقول عون أخيه ) ( واهللا في عون العبد ما كان العبد فيه الصالة والسالم ويقول علي القيامة )

ك امع ما عاشت) فأنت إذا نويت اخلري بالتوسعة على هذه املرأة اليت (( وإن يتفرقا يغني اهللا كال من سعته )
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؟ تها فلعل اهللا تعاىل ييسر لك األمر حبصول زوجة تألفها وتألفك املهم أن من أهم أغراض النكاح ايش وفارق

احلياة حياة سليمة ومن فوائد اآلية إثبات حكمة اهللا وقدرته ورمحته أيضا حيث و زوجة إىل ال الطمأنينةو السكون 

(( إن في ذلك آليات لقوم لقول  التفكريجعل بني الزوجني مودة ورمحة ومن فوائدها أيضا الثناء على 

يعلم اإلنسان ا من  فكري ينفتح ا أبواب كثريةومن فوائدها أن الت ) فإن هذا واضح أنه حممل ثناء هلم)يتفكرون

أحكام اهللا وحكمه ما ال حيصل له لو مل يفكر ألن خص اآليات مبن ؟ بالقوم الذين يتفكرون ودل هذا على أنه 

نعم فإذا التفكر يكون يف آيات اهللا  الغفلةأحكام اهللا وحكمه ما ال حيصل يف  علىاالطالع من حيصل التفكر 

صفة اهللا طيب من أي سبق إما كونية وإما شرعية حيصل التفكر يف أي خملوقاته ومشروعاته ألن اآليات كما 

من وجه الكيفية ؟ من وجه املعىن أما من وجه الكيفية فال جيوز التفكر الصفات من  و أ؟ من وجه املعىنوجه

عنه السؤال  رمحه اهللا " مالكحيث الكيفية ألن ذلك حماولة ملا مل ملن ال ميكن احلصول عليه وهلذا قال اإلمام 

صفة من صفات اهللا نتفكر يف املعىن دون الصفة التفكر يف ذات اهللا عز  ةكيفيتفكر يف  بدعة " فال جيوز أن ن

ميكن الوصول إليه مث التفكري يف هذه األمور جير إىل باليا ومهالك الذي ضر ال وجل مثله ال جيوز ألنه حماولة ملا 

هم هو حماولة الوصول إىل الكيفية فلهذا آل م األمر إىل من ضر من أهل التعطيل وأهل التشبيه أيضا اللي ضر 

ا يف ذاته التعطيل أو التمثيل واملهم أن التفكر يكون يف خملوقات اهللا ويف مشروعاته ويف معاين أمسائه وصفاته أم

هذا تفكر وذلك ألنه مهما بلغ اإلنسان فإن الفكر يرجع خاسئا وهو حسري واإلعراض عن وكيفية صفاته فإنه ال 

  نعم . مالكهو الواجب كما قال اإلمام 

  .....: الطالب 

) (( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ): الدليل أن التسبيح املطلق خصه اهللا بوقتني  الشيخ

اخلمس مكملة للقواعد الوقت أن املراد بذلك الصلوات  سة أوقات علم من قرينة التقسيم يفوملا جعل هذا مخ

  .نعم 

  .....: طالبال

الذين ينكرون حكمة  األشاعرةوكذلك  اجلهمية: أي نعم صح الالم للتعليل ففيه إثبات احلكمة ردا على  الشيخ

يغلون يف إثبات احلكمة وهلذا يرون أنه جيب على اهللا فعل األصلح  املعتزلةوال ال ؟ ال  املعتزلةاهللا عز وجل وعلى 

  أو الصالح نعم .

  ؟ معتمدة بينهم وال كل واحد بعقله عقلية مقدمات يف رد الصفات هل يعتمدون على .....: الطالب

يقولون أنه يستلزم اجلسمية ولكن غالب ما  اأحيان ل يعين خيتلفون يف تعليل هذا الرب: ال كل واحد يعل الشيخ

  يدورون عليه التمثل أنه يستلزم التجسيم فيختلفون يف الطرق املوصلة إليه .

  ......: الطالب

(( ومن آياته خلق قال  هذا ذكرناه يف اآلية األوىل نعم ))  وكذلك تخرجون (( : إثبات البعث يف قوله الشيخ

بديع ادمها بتقدير ونظام ) من آياته خرب مقدم وخلق مبتدأ مؤخر خلق السماوات أي إجيالسماوات األرض )
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عتبارها مصلحة للعباد فهذا من آيات اهللا قال وهذا يشمل خلق هذه السماوات باعتبار كوا أجرام عظيمة وبا

) اختالف األلسنة أيضا من آيات اهللا ووجه ذلك أن هذه األلسن من نوع واحد أو من (( واختالف ألسنتكم )

كلنا بشر وكلنا من أب واحد ومع ذلك ختتلف األلسن اختالفا عظيما أليس كذلك ؟ طيب كذلك جنس واحد  

ل إنسان يعرف به جنسه بلغته أنا أعرف مثال هذا هندي وهذا تركي وهذا اجنليزي أيضا هو من آيات اهللا ألن ك

مثال وهذا أملاين وهذا روسي بسبب لغتهم فهذا أيضا من آيات اهللا أن اهللا جعلها دليال على جنس اإلنسان 

العيوب ) يشمل أصل اللغة ويشمل اللهجات ويشمل السالمة من العيوب ويشمل (( اختالف ألسنتكم )وقوله 

يف   لكنفقط يف جنس اللغة  ةنا اختالف األلسنمل اجلنس يعين ال تظن أن اختالفأيضا ويشمل الفصاحة ويش

كل هذا فأجناس اللغات من آيات اهللا عز وجل وكون هذا اإلنسان ينطق باحلروف نطقا تاما هذا من آيات اهللا 

به ذلك كذلك أيضا قد نقول إن من اختالف والثاين بالعكس ينطق ا على وجه اللدغة أو يتداخل أو ما أش

اختالف األصوات هذا صوته جيد وهذا حسن واآلخر بالعكس كذلك أيضا من اختالف األلسن اللسان العقل 

الفصاحة وعدمه فإن من النسا يأتيه اهللا بالغة يف الكالم وحسن أداء حىت إنه يؤدي إليك املعىن بعبارة تفهما من 

نه داخل يف كونه من ميكن أن يرد على اختالف اللسان فإ قول بالعكس فجميع ماأول مرة ومن الناس من ي

آيات اهللا عز وجل أما األلوان فحدث وال حرج فإا من آيات اهللا ال تكاد جتد اثنني متفقني يف اللون أبدا حىت 

األسود ينه وبني الرجل لو كانا توأمني منه ما يكون ظاهر ومنه من يكون غري ظاهر فالرجل األبيض األوريب أظن ب

الذي على خط االستواء بينهم فرق شاسع وما بني ذلك درجات متفاوتة لكن ال تكاد جتد اثنني على لون واحد 

تعال أعطين حقي قول بعضهم على بعض رمبا أمسك بواحد وي ة ألنه لوال هذا لكان الناس خيتلفهذا من احلكم

لو صار مثله بالضبط ايش يفيد ؟ ويقال أن اهللا جعل لكل  ال أنا ما أكون لكنإنت فالن بن فالن يقول و 

بل إنه يقولون إن البصمات اليت يف األنامل أا ختتلف كل واحد  حيصلإنسان أربعني شبيه ولكن ما أظن هذا 

على شكل ال يوافق اآلخر وهذا هو الظاهر وهلذا اآلن يعترب يف التحقيقات تعترب البصمات مما يدل على أا 

قطعا وهذا مما يدل على قدرة اهللا سبحانه وتعاىل هذا االختالف العظيم الذي ماليني وماليني من البشر  ختتلف

  ومع ذلك كل إنسان ال ميكن يطابق لآلخر من كل وجه ال بد يكون هناك عالمة فرق .

األرض  (( يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحييشرحت لكم يف اآلية اليت قبلها وهي قوله 

قال ومن آياته من للتبعيض يعين بعض آياته ومن التبعيضية قال العلماء هي اليت   )بعد موتها وكذلك تخرجون )

حسب يصح أن حيل حملها بعض وآياته مجع آية وهي العالمة أي العالمة الدالة على ما ختتص به من صفات اهللا 

ى كثري من صفات اهللا تعاىل داللة مطابقة باعتبار ما وكل شيء من آيات اهللا عز وجل فإنه يدل عل ما سيقت له

(( من      اآليات وداللة تضمن وداللة التزام مبا يلزم من وجود هذه الصفة مثال  منفيها ذكر فيها وما ذكر 

) فخلقها من تراب إىل أن نكون بشرا هذا من اآليات إذ أن قلب اجلماد إىل آياته أن خلقكم من تراب )

أنه من اآليات ولكن كونه داال على القدرة والعلم واحلكمة وما أشبه هذه داللة مباذا ؟ داللة التزام حيوان ال شك 

قلنا  ))من آياته(( هم الصحيح مبا يلزم من كالمه قوله وداللة االلتزام من أفيد ما يكون لطالب العلم إذا وفق للف
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اهللا عز وجل وهو أبني وأظهر ألن معرفته مركوزة يف  أنه من عالماته فإن قال قائل كيف تكون األشياء عالمة على

الفطر والعقول فما هو اجلواب ؟ اجلواب أن بعض الفطر قد يعرتيها ما حيذفها عن الصراط املستقيم فتحتاج إىل 

دعم لبيان اآليات هذا واحد ثانيا أن هذه اآليات كل آية تدل على نوع خاص من صفات اهللا سبحانه وتعاىل 

فال ميكن إال بذكر  التفصيلل والفطرة فإنه يقتضي إذا وجد اخلالق عز وجل من حيث اجلملة أما خبالف العق

هذه األجناس واألنواع وهلذا ال ميكن الوصول إىل اإلحاطة بذات اهللا عز وجل ولكن ملاذا نفيد ؟ باآليات الدالة 

رضي اهللا عنه أنه قال "  ابن عباس على صفاته  أما عن صحتها بذات اهللا فهذا أمر ال ننكره وهلذا يروى عن

) أن هل جنعلها مصدرية وال (( من آياته أن خلقكم من تراب )تفكروا يف آيات اهللا وال تفكروا يف ذات اهللا " 

) ومثل (( علم أن سيكون منكم مرضى )خمففة ؟ مصدرية ألن املخففة هي اليت تكون بعد علم أيضا يف قوله 

فتكون  ))(( أن خلقكم ) وأما هذه فليست كذلك وعلى هذا فتكون مصدرية (( فظن ألن نقدر عليه )قوله 

) (( أن خلقكم من تراب )) (( من آياته )مصدر مبتدأ وال خرب ؟ مبتدأ واخلرب قوله هي وما بعدها يف تأويل 

ا بالدالة على من آياته تعاىل الدالة على قدرته واملؤلف رمحه اهللا قيدهيقول املؤلف من آياته الدالة على قدرته 

قدرته ألا أبرز شيء يف اآليات يف هذا اخللق وإال فهو دال على احلكمة العظيمة وعلى العلم إذ ال خلق إال بعد 

 آدم) أي أصلكم )ن تراب(( أن خلقكم م) (( أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )علم كما قال تعاىل 

أصلنا أما باالعتبار املباشر فإن اإلنسان خلق من نطفة كما  أصل هذه تفسري للكاف لقوله خلقكم يعين باعتبار

من تراب أي أصلكم  )) ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين ((قال تعاىل 

د مل يأيت األوال آدم) من دم وحلم تنتشرون يف األرض مث دالة على املهلة ألنه بعد خلق ((ثم إذا أنتم بشر ) آدم

) إذا ايش حملها من اإلعراب ؟ (( إذا أنتم بشر )مباشرة بل خلق له زوجة مث جاء من هذه الزوجة أوالد وقوله 

فجائية يعين مث صارت املفاجئة على هذا الوجه إذا أنتم بشر تنتشرون يف األرض مجلة تنتشرون يف حمل رفع صفة 

قيل  )) مسي اإلنسان بشرا بشر(( اعتبار اجلنس وقوله لبشر وقوله إذا أنتم بشر أنتم هذه مجع وبشر مفرد لكن ب

ألن بشرته بادية إذ أن احليوانات األخرى على أبشارها ما يكسوها حلكمة وأما اآلدمي فإن بشرته بارزة ظاهرة 

فإا تبدوا ظاهرة على وجهه  ذلك أشبهالنفسية مثل الغضب والفرح وما  هانفعاالتوقيل ألنه تبدوا على بشرته 

ال شك أم يف أول أمرهم يف مكان  آدمأي تذهبون ميينا ومشاال وهلذا بنو ))  تنتشرون في األرض(( ه وقول

) (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ) واحد مث انتشروا يف مجيع القارات على تباعد ما بينها نعم 

(( ومن ) نقول يف قوله (( أن خلق لكم )زواج بدأ أوال خبلق النفس مث خبلق الزوج ألنه ال يتم التناسل إال باأل

(( أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ) (( ومن آياته أن خلقكم )) كما قلنا يف قوله آياته أن خلق لكم )

) خلق لكم الالم هنا للتعليل وال لالختصاص؟ لالختصاص وجيوز أن تكون للتعليل كما يف قوله لتسكنوا إليها )

) املراد بقوله من (( أن خلق لكم من أنفسكم )) وقوله في األرض جميعا ) (( هو الذي خلق لكم ما

أنفسكم أي من جنسكم وليس املراد من أنفسكم أي من نفس اإلنسان إال باعتبار حواء ألا خلقت من ضلع 
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جة عليه الصالة والسالم وقوله من أنفسكم أزواجا ومل تكن هذه األزواج من غري أنفسنا إذ لو كانت زو  آدم

اإلنسان ليست من نفسه وجنسه ما حصل بينها ائتالف ومودة لبعد الفرق بينهما ولكن اهللا عز وجل جعلهن 

وسائر النساء من وسائر النساء من نطف الرجال ختلقت  آدممن أنفسنا عندنا نقول خلقت حواء من ضلع 

نفسكم أي من ذواتكم بدليل أنه فسرها نطف الرجال والنساء املؤلف رمحه اهللا يريد أن املراد بالنفس الذات من أ

اه أوجه بآدم خلقت من حواء وبقية الناس خلقوا من النطف اليت من اإلنسان الذكر ومن األنثى ولكن الذي ذكرن

إذ أن هذا التعريج يناسب أن يكون املراد بالنفس أي اجلنس على أنه ال مينع أن  )) إليه لتسكنوابدليل قوله (( 

األول وقوله  قوللوقة من ذوات الرجال ألن ما ذكره املؤلف صحيح لكن التعليل يؤيد تكون النساء هذه خم

لتسكنوا إليها وتألفوها لتسكنوا إليها من السكون وهو عدم النفور من الشيء ألن الساكن هو املستقر وهلذا قلنا 

و ضمن السكون معىن امليل تسكنوا إليها ضمن معىن السكون ألملن يف البيت نقول أنه ساكن من السكىن وقوله 

فعداه بإىل إذ مل يكن لتسكنوا منها وال عندها ولكن لتسكنوا إليها وهلذا كان الرجل مياال بطبعه إىل املرأة وساكن 

وجعل بينكم مجيعا مودة  التعريضإليها والسيما إذا وفق المرأة تكون مالئمة له فإن هذا يبدوا ظاهرا جدا من 

أي بني الرجل واملرأة  مودة ورمحة املودة خالص احلب والرمحة الرأفة واحلنو والعطف  محةمودة ور  ينكمب جعلورمحة 

وهل هذا على سبيل التوزيع أو على سبيل اجلمع مبعىن هل املودة من املرأة للرجل والرمحة منه هلا أو أنه على سبيل 

ملرأة تود الرجل وترمحه أما مودا اجلمع أي كل واحد منكم يود اآلخر ويرمحه ؟ الظاهر على سبيل  اجلمع فا

للرجل فاألمر ظاهر وهلذا جتد املرأة تبدأ زوجها وتدع أمها وأباها وأهلها ووطنها وأما الرمحة فنعم الزوجة ترحم 

جيد من عناية أبيه وأمه به وكذلك لو احتاج حىت إن بعض  ض جتد أنه جيد من العناية أكثر مماالرجل إذا مر 

وما زاد عن ضرورا من الثياب من أجل الرمحة بزوجها وبالنسبة للرجل كذلك ظاهر فإن مودة النساء تبيع حليها 

الرجل لزوجته أمر ال ينقض وكذلك رمحته إياها أمر ال ينقض واجلمع بني املودة والرمحة من أبلغ ما يكون ألنه إذا  

عكس وإذا اجتمع مودة ورمحة فإنه ينشأ كان أحدمها حمتاج إىل الرمحة حلت الرمحة وزادت على املودة والعكس بال

رمحة وال مودة ؟ نظرة  الفقريمن هذين الصفتني صفة أقوى ممن لو انفردت إحدامها وهلذا جتد اإلنسان ينظر إىل 

رمحة لكن إذا اجتمعت الرمحة مع املودة تولدت منها صفة أعلى من انفراد كل واحدة بنفسها إن يف ذلك املذكور 

ن إن يف ذلك املذكور املؤلف بني أن اسم اإلشارة وإن كان مفردا لكنه عائد إىل متعدد أوال آليات لقوم يتفكرو 

خلق لكم من أنفسكم أزواجا هذه آية كوا من النفس آية أخرى وجعل بينكم مودة ورمحة هاتان آيتان اجلميع 

د إىل املذكور وإن كان أكثر من يعو  إلشارةا مة ذلك بني املؤلف السبب فيه بأن اسمأربع آيات والتعبري بذلك كل

واحد وهذا كثري يف اللغة العربية ويف القرآن أيضا أن تكون اسم إشارة عائدة إىل املذكور وإن كان متعددا وقوله إن 

اسم إن مؤخرا وآيات مجع آية واعلم أن هذه اآليات تكون من كل  نسب لآليات ألا يف ذلك آليات ملاذا

((إن في ذلك ع وتكون باجتماعها أيضا ولكنها حتتاج إىل تأمل وإىل تفكر وهلذا قال صفة من هذا املذكور األرب

) قال املؤلف يف صنع اهللا أي يف خلقه ولكن املعىن أعم من ذلك تكون يف صنعه وهو آليات لقوم يتفكرون )

  اخللق ويف حكمته ويف رمحته ويف غري ذلك مما يتعلق ذا املعىن نعم .



 - 8  -

  .....: الطالب

ومن آياته خلق ))  (( (( إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون الفوائد نعم يقول تيجي يف  : هذه يخالش

) من آياته العظيمة الدالة على كمال قدرته ورمحته وحكمته خلق السماوات واألرض السماوات واألرض )

 األراضنينه ال شك أن والسماوات مجع ومجعها ظاهر ألا سبع مساوات واألرض مفرد ولكن املراد به اجلنس أل

) مثلهن املثلية هنا ال ميكن أن (( اهللا الذي خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهن )سبع والدليل قوله تعاىل 

مثل السماوات السبع لظهور الفرق التام بينهما فإذا تعذرت  األراضنيتكون على الصفة أبدا ال ميكن أن تكون 

عليه  ن يف العدد مث جاءت السنة مبينة ذلك صرحيا مثل قوله صلى اهللالصفة رجعن إىل العدد ومن األرض مثله

 .( اللهم رب السماوات السبع )وسلم 
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( ولكن الصحيح املتفق عليه  ما أقللن ) نواألراضي( اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب  .... 

خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم اختالف معطوفة على خلق  طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين )

لسن من آيات اختالف األومن آياته أيضا اختالف ألسنتكم أي لغاتكم من عربية وعجمية وغريها صحيح أن 

كلمة غريها صحيحة وإن أردنا بالعجم    قوم إن أردنا بالعجم اسم .... عربية وعجمية وغريهااهللا حبسب اللغات 

غريها ليس بصحيحة وهذا هو األكمل أنه يقال عرب وعجم ويراد بالعرب ما سوى قوله و سوى العرب فإن من 

اختالف األلسنة قد ننزله على اختالف اللغة نفسها واختالف فيشمل مجيع لغات العامل مث إن أيضا العجم 

النطق نفسه فأنت ترى اإلنسان ينطق خبروج اهلواء من الرئتني مث من مروره على خمارج احلروف كلما مر على خمرج 

 تغري إذا مر على خمرج الضاد صار ضادا وإذا مر على خمرج اجليم صار جيما وإذا مر على خمرج الدال صار داال

اآلن جنري عملية لنقل الباء إىل النون إىل القاف إىل حنن مع أن اهلوى واحد مث إنه أيضا ال حيتاج إىل عملية هل 

آيات اهللا  الالم ؟ هذا هو شيء واحد ومع ذلك جتد احلروف تتنوع مبرورها على هذه املخارج فهذا أيضا من

ا هذا قوله وألوانكم من بياض وسواد وغريمهو  )) ألسنتكم واختالف(( يف قوله  العظيمة نعم وهي داخل

اختالف األلوان من بياض وسواد وغريها مثل ما بني السواد والبياض يعين أبيض خالص وأسود خالص  الصحيح

يتفقان من كل وجه يف اللون أبدا ال بد أن  إنساننيوما بينهما وغريمها وهذا أيضا من آيات اهللا وهلذا ال جتد 

البياض أو يكون مثال اللون ليس على درجة واحدة وهذا أيضا إىل السواد أو إىل حلمرة أو يكون هناك فرق من ا

وحواء ومع ذلك  آدممشاهد واختالف ألسنتكم وألوانكم وأنتم أوالد رجل واحد وامرأة واحدة أول ما نشأنا من 

ام ما بني صغري وكبري سجذكر اهللا عز وجل االختالف يف األخنتلف هذا االختالف العظيم يف األلوان طيب مل ي

وهلذا خلقهم على كرب أجسامهم وصغرها  فألوام أبلغ من القدرة باختال فألن القدرة على خلقهم باختال

اختالف التعبري والفصاحة ؟ نعم ألن بعض الناس  ةطيب هل يدخل يف اختالف األلسن ذكر األلسنة واأللوان 

أراد أن يقنع ويستطيع التنفري إذا أراد أن ينفر وبعض الناس عنده عجز إذا  اإلقناعيعرب عن املعىن تعبريا يستطيع 

حىت أنه إذا عرب عن املعاين اليت يريدها رمبا ال تقبل منه لضعف تعبريه  عن املعىن الصحيحيقدر أن يعرب  ماحبيث 

ذوي العقول وأويل  قال اهللا عز وجل إن يف ذلك آليات دالالت على قدرته تعاىل للعاملني بفتح الالم وكسرها أي

) بفتح الالم وكسرها يعين جيوز أن تكون للعاملني وللعاملني (( إن في ذلك آليات للعالمين )العلم قوله 

أما إذا قال وقرء كانت  فرديتان والقراءتان سبعيتان ألن قاعدة املؤلف رمحه اهللا إذا ذكر الوجهني فهما قراءتان

) أو للعاملني العاملني ذوي العلم والعاملني مجع عامل يعين اخللق هل ين )(( إن في ذلك آليات للعالمشاذة وقوله 

ن العاملني أعم من  العاملني ألن ألنأخذ من اختالف القراءتني أن املراد بالعاملني ذوي العلم فنقول ألن اآلية دالة 

للعاملني ى أن هذا فيه آيات العاملني ختتص بذوي العلم والعاملني عامة هلم ولغريهم فهل نقول إن اآلية تدل عل

نقول أن اآليات للعاملني كلهم العامل وغري العامل لكن العامل له مزية فتكون دالة على أن اختالف  العاملني أو

األلسن واأللوان أمر معلوم لكل أحد لكن ما وراء ذلك الظاهر أمر ال يعلمه إال أهل العلم ويكون يف اآلية  

((  لغرينا وهذا هو األحسن  ااألمر حىت يتبني لنا بعلمنا ما ليس كائن ن نتعمق يف هذاىل أنه ينبغي لنا أإشارة إ
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 من آياته أيضا منامكم بالليل والنهار أيضا هنا مبعىنو ) إلرادته راحة لكم بالليل والنهار ) مومن آياته منامك

نكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل (( وإظرفية ؟ نعم تأيت كثريا ومنه قوله لل فهى الظرفية وهل تأيت الباء حجة

ما ذكر اهللا وقتا ))  والنهار بالليل(( ويف الليل املراد بالليل هنا الباء هنا ظرفية وقوله قوله  ) أىأفال تعقلون )

 م يف أي ساعة من ليل أو ار فهو من آيات اهللا أما كونهمعينا من الليل وال وقتا معينا من النهار ألنه أي النو 

أن تنام يف هذا الوقت أو ال تنام فهذا موكول إىل الشرع وهو من اآليات الشرعية وليس من اآليات  يكره لك

الكونية وقوله بإرادته راحة لكم كلمة راحة لكم هل هي مفعول للمؤلف وال مفعول إلرادة أي أنه يريد الراحة 

ملعىن أن نومكم بإرادته راحة لكم ويفيد أن لكم يفهم من كالم املؤلف وجهني إما املعىن بإرادته أن تسرتحيون أو ا

 يكوناإلنسان غاية ما يفعل أنه يفعل األسباب اليت  هباختيار النوم ليس باختيار اإلنسان أليس كذلك ؟ ما هو 

أما أن خيرج روحه من جسده حىت ينام أو يرد روحه إىل جسده حىت يستيقظ فهذا ليس إليه بل هو  لكن النوم ا

أحيانا اإلنسان يريد النوم ويكون على الفراش وحياول بقدر ما يستطيع أن ينام مث ال ينام وأحيانا  إىل اهللا وهلذا

الوفاة  هوهو أي النوم وفاة صغرى فكما أنأليس كذلك ؟ إذن النوم بإرادة اهللا نعم له  يتهيأيغلبه النوم ولو مل 

بالنهار من (( منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم  الكربى إمنا تكون بأمر اهللا وإرادته فكذلك الوفاة الصغرى قال

أي تصرفكم يف طلب املعيشة بإرادته ابتغاؤكم هذه معطوفة على منامكم ومعناها معىن ابتغاؤكم أي  ) ) فضله

مناكم (( طلبكم من فضله من هذه لبيان اجلنس أي من عطائه ورزقه واملؤلف رمحه اهللا خص االبتغاء بالنهار 

واألحسن أن جنعلها مطلقة ما أطلقها اهللا ألن من الناس من يبتغي من )) ر وابتغاؤكم من فضله بالليل والنها

دون تغيري هذا هو األوىل فكوا تبقى على ما هي عليه ب لفضل اهللا بالنهار ومنهم من يبتغي من فضل اهللا باللي

يطلبون الرزق إال يف الليل مثل احلراس  يضيق املعىن فيجعل االبتغاء بالنهار مع أنه يوجد أناس ال ألن التقييد

الفضل مبعىن العطاء أي تصرفكم يف طلب املعيشة ))  وابتغاؤكم من فضله(( طيب  ألمن وما أشبهوأصحاب ا

ثبت منهج اجلربية ال يريد ذلك وإمنا يريد أن يهنا إرادة اهللا عز وجل ال يريد املؤلف رمحه اهللا أن ي  واإلرادةبإرادته 

فنا وإن كنا مستقلني به من وجه فإننا لسنا مستقلني به من وجه وابتغاء الفضل بإرادة اهللا واملنام يبني أن تصر 

بإرادة اهللا وبينهما فرق ألن املنام ليس لنا فيه حرية إطالقا وال إرادة خبالف االبتغاء من فضله فإن لنا فيه إرادة 

م أن يستقيم وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب (( لمن شاء منكولكنها تابعة إلرادة اهللا كما قال تعاىل 

   .) نعمالعالمين )

   ......: الطالب 

هذا لو قيدت لقلنا باعتبار مثل هذا لقال ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار لو  ....: الشيخ

لليل نقول هذا بناء على هذا قيدت وقال قائل كيف يقيد مع أنه ممكن أن يكون النوم بالنهار وابتغاء الفضل با

  أما أن تأيت عامة وحنن نقيدها فال وجه هلا نعم .

   .....: الطالب
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) إن يف ذلك املذكور كما قال (( إن في ذلك آليات لقوم يسمعون ) ن اآليات املقيدة ال تنايف هذا :أل الشيخ 

معون ألنه بدأ بالنوم وبدأ بالليل والليل املؤلف أوال آليات لقوم يسمعون مساع تدبر واعتبار وأتى بقوله لقوم يس

الذي يناسبه السمع ولكن ما املراد بالسمع هنا هل املراد مطلقه ؟ ن فيه السمع ألنه ال يرى بالليل وظيفة اإلنسا

ال بل املراد مساع التدبر واالعتبار ألن السمع كما سبق يطلق على مسع اإلدراك ارد وعلى مسع اإلدراك املنتفع له 

(( إن في      ) يعين يسمعون مساع تدبر واتعاظ واختياروال تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم ال يسمعون ) ((

 يريكم آياته(( ) أي إرائتكم الربق خوفا وطمعا قوله ومن ومن آياته يريكم )))  (( ذلك آليات لقوم يسمعون 

يريكم من آياته متعلقة يريكم أو متعلقة من آياته جار وجمرور ويريكم فعل مضارع فهل قوله من آياته )) 

))  آياته من(( مبحذوف ويكون تأويل قوله يريكم مبتدأ مؤخر ظاهر كالم املؤلف أي إرائتكم يقتضي أن قوله 

خرب مقدم ويريكم مبتدأ مؤخر ألنه أوهلا إىل مصدر يعين وليس املعىن ويريكم من آياته كذا وكذا ويريكم من آياته 

ن الوجه األول ما مشى عليه املؤلف أن جتعل يريكم فعل هاا فال نعطي إعراب هذه اآلية وجالربق خوفا وطمع

مضارع حمول مبصدر تقديره إرائتكم مع أنه ليس فيه حرف املصدرية وهذا موجود يف اللغة العربية ومنه قوهلم " 

ع أنه ليس فيها حرف مصدري ه مابدليل قوله خري من أن تر  مبتدأتسمع باملعيب خري من أن تراه " فتسمع هذه 

ينطبق به والوجه الثاين أن نقول من آياته متعلقة برييكم يعين يريكم من آياته نعم الربق خوفا وطمعا يرجح الوجه 

اليت قبلها  كالقراءاتاألول سياق اآليات كلها تدل على أن هذا الفعل مرتبط به مبصدر تقدير ومن آياته إرائتكم  

)) ((  آياته أن خلقكم من تراب ومن)) ((  ومن آياته خلق السماوات)) ((  الليلومن آياته منامكم ب(( 

ويرجح الوجه الثاين أننا نتحاشى اختالف املصدر بدون حرف )) ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 

خوفا ما  املصدرية ومن آياته أن خلقكم نعم يريكم الربق خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم يف املطر قوله

  إعراا ؟

  .....الطالب :

يقول " وهو فيما يعمل فيه مستحل وقفا وفاعل " وهنا يريكم  مالكحال ؟ مفعل ألجله ألن ابن  أو : الشيخ

هو مبا يعمل يقول " و  مالكفاختلف الفاعل وال ال ؟ اختلف وابن  ....الفاعل اهللا واخلائف الطامع اإلنسان 

قف مستحل وال ال ؟ نعم مستحل ولكن الفاعل مل يستحل وعليه فيكون خوفا مستحل وقفا وفاعال " الو  فيهم

استحال الفاعل نقول  مالكاحلال يريكم الربق خائفني وطامعني أما إذا أسقطنا اشرتاط ابن  مبوردحال مصدر 

ويفا زال خوفا مفعول ألجله ولكن عندي أن هناك وجه آخر أن جنعل خوفا مبعىن ختويفا فإذا جعلنا خوفا مبعىن خت

وحينئذ نسلم من ختويف من اهللا وهو املريد واإلطماع أيضا من اهللا وهو املريد  يا إخوانألن وال ال اإلشكال 

لكنه ال بد من تغيري يف الواقع حيث حولنا خوفا إىل إخافة وطمعا إىل إطماع ونسلم  مالكخمالفة شرط ابن 

يف موضع احلال أو جنعلها مصدرين على أما مفعول من فالوجوه إذن ثالثة إما أن جنعل خوفا وطمعا مصدرين 

لكن مبعىن التخويف واإلطماع وحينئذ نكون قد ما مصدرين أجله وال نعترب افرتاض استحال الفاعل أو جنعله

ا إىل احلال وقول املؤلف نعم خوفا للمسافرين من الصواعق وطمعا للمقيم يف ماعتربنا استحال الفاعل ومل حنوهل
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أناس وطمعا ألناس والصواب خالف كالمه رمحه اهللا هر كالم املؤلف على سبيل التقسيم خوفا من ظااملطر 

من الذي قال أن  الصواب أن الربق خوف وطمع للجميع فاملسافر خياف ويطمع واملقيم أيضا خياف ويطمع

لك املسافر أيضا ما نعم إذا مرت الصواعق جاءت ال شك على البناء وهدمته وقتلت من فيه وكذ .....الصواعق 

حوهلم والصواب أنه عائد على العموم لكن تقدمي اخلوف على  فقدواسافرين الذين جنوا من الصواعق وهى أكثر امل

الطمع يدل على أن خوف الناس من الربق أكثر من طمعهم وهذا واهللا أعلم مبعىن الغالب فإمنا أكثر الناس 

افون أكثر مما يطمعون ويوجد أناس ال يهتمون ذا األمر مهما قوي السيما يف الربود الثقيلة والربق العظيم خي

  . )) وينزل من السماء ماءا إلى آخره(( قوي الرعد ال خيافون فهم دائما يف طمع مث قال مهما الربق و 

   .أخذنا األسباب احلسية الشرعية .....: الطالب 

أما ابتداء خلق اإلنسان من ما علينا منه يعي هذا سبب طب به وجد الشىء: هذا السبب الباعث يعين  الشيخ

) ومن فوائد اآلية إبطال النظرية اخلاطئة وهي نظرية (( أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر )تراب لقوله 

  النشوء والتطور 

  دارون : الطالب

الذي يقول إن الكائنات متطورة وأن اإلنسان أصله قرد نعم مث بعد ذلك تطور ليصبح هذا :دارون  الشيخ

باطلة حىت علماء الطبيعة الكفار ال شك أا اإلنسان وميكن يتطور بعدين ليصبح ملك وعلى هذا هذه النظرية 

ئد اآليات حكمة اهللا عز وجل أبطلوها وحنن نعلم علم اليقني أا باطلة بدون أي نظر ألن القرآن يكذا ومن فوا

مفتقر إىل لباس السرت علمت أنك يف كون اآلدمي بشرا أي بادي البشرة ما هذه احلكمة ؟ ألنك إذا علمت أنك 

قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم  آدم((يا بني مفتقر إىل اللباس املعنوي لباس التقوى كما قال اهللا تعاىل  

طبيعته االنتشار والذهاب واملشي ) ومن فوائد اآلية الكرمية أن البشر من ر )وريشا ولباس التقوى ذلك خي

) ومن فوائد (( ثم إذا أنتم بشر تنتشرون )طلب الرزق وطلب الصنائع وطلب األمان وهذا هو الواقع وهلذا قال ل

يعين أن اهللا عز وجل  .....لى عباده لتنبيههم إىل آياته اآلية وما بعدها من اآليات أيضا من فوائدها منة اهللا ع

ف باخلالق بل أعام على ذلك من على العباد بتنبيههم إىل اآليات مل يكلهم إىل ما يف فطرهم من االعرتا

يغفل وينسى فينبه  ذكرقال اهللا عز وجل  ألن اإلنسان كما  أما فيها من مهالك فيها من مهاويل بالتنبيههم وأمت

 هإىل آخر  )) ....ياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاومن آ((مث قال تعاىل   اهللا عز وجل

يستفاد من هذه اآلية الكرمية أوال نعمة اهللا عز وجل يف كون األزواج من األنفس أي من اجلنس ما ظنكم لو كان 

لية شاة من البشر لكن هلا قرون ضأن وإ ايألفها ما ظنكم لو كانت ذكر  مايألفها ؟  اجلنسمن  زوجتهاإلنسان 

يألفها فهذه من حكمة اهللا  الشاة وما خلق اهللا عز وجل من احليوانات يألفها وال ما يألفها ؟  وإلية ماعزوقرون 

عز وجل ورمحته أن جعلهن من أنفسنا ومن فوائد اآلية الكرمية أن احلكمة من الزوجية هي السكون سكون أحد 

تنافر فإن من احلكمة التفريق بينهما أفهمتم هذا من أين جاء الزوجني إىل اآلخر فيتفرع على ذلك أنه لو حصل ال

هذه احلكمة فإنه ال زواج وهلذا ملا فاتت احلكمة بني ثابت بن قيس  ت) فإذا فات(( لتسكنوا إليها )؟ من قوله 
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وكيف ميكن أن يكون زوجان  ( خذ الحديقة وطلقها )وزوجته ماذا قال الرسول عليه الصالة والسالم ؟قال 

 مااغضان ويتنافران وكل واحد منهما حيب أن يرى املوت وال يرى صاحبه ميكن تبقى الزوجية هكذا ؟ أبدا يتب

ميكن طيب ومن فوائد اآلية الكرمية ما ألقى اهللا تعاىل يف قلوب الزوجني من املودة والرمحة هذه من اآليات 

خطبتها وليس بينك وبينها قرابة نعم مث  ال عندفة إالعظيمة امرأة ال تعرفها إال بالصدفة وال تعرفها أيضا إال بالصد

جيعل بني قلوبكما من املودة والرمحة ما يربوا أحيانا على مودة األم واألب وهذا ال شك أنه من آيات اهللا وقال 

يف هذه اآلية الصهر قسيما  ) جعل اهللا(( وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا )اهللا تعاىل 

إما مصاهرة وإما قرابة نسب ومن فوائد اآلية الكرمية أن املودة ال تنال باحلس يعين بشرية اآلن  كأن الللنسب يعين

أن اهللا قد جيعلها يف قلب اإلنسان لقوله وجعل بينكم مودة يعين أنت لو أردت أن فوا روحك على مودة شيء 

(( ولكن اهللا حبب إليكم ى املؤمنني بقوله ودة ما تقدر وهلذا من اهللا علاملواهللا عز وجل ما جعل يف قلبك 

العمل الذي يقربين إىل حبك ) وأنت تقول يف الدعاء " اللهم إين أسألك حبك وحب من حيبك وحب اإليمان )

املودة يلقيها اهللا عز وجل يف قلبك فأنت ينبغي لك أن تسأل اهللا دائما أن تكون حمبتك هللا ويف اهللا لتكون  " فإذا

((إن في ذلك آليات لقوم ي نعم ومن فوائد اآلية الكرمية احلث على التفكر من أين تؤخذ ؟ احملبة باهللا أ

) ألن التفكر مفتاح العلم ال ميكن علم بال تفكر أبدا تفكر أوال لتعلم ومن فوائد اآلية أن ما ذكر يتفكرون )

         هذه واحدة )) كمخلق لكم من أنفس)) ((  إن في ذلك آليات(( ليس آية واحدة ومن آياته مث قال 

آيات متعددة ومن فوائد اآلية الكرمية وجود ))  وجعل بينكم مودة ورحمة فتكون)) ((  لتسكنوا إليها(( 

يؤخذ منها وجوب معاجلة الزوجة إذا مرضت ألنه من الرمحة ؟ الفقهاء  له))  ورحمة ((الرتاحم بني الزوجني لقوله

يس من النفقة نعم كون اهللا جيعل بينكم رمحة ل طيها قيمة الدواء ألن هذا مون تعيقولون ال جيب أن تعاجلها وال أ

ألن هذا دوام للواقع وهذا صحيح الرمحة توجد ولكن هل نلزمه هذا حمل نظر  معناها أن يلزمك بشيء ال يلزمك

ا يذهب مباله فإنه ال وهلذا قال الفقهاء أنه ال يلزم الدواء وأجرة الطبيب وبعضهم يقول يلزم إال إذا كان شيء كثري 

ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إن في  ((يقول اهللا عز وجل  يلزمه طيب 

التفسري  ات واألرض من آيات اهللا وسبق لنا يف من فوائد هذه اآلية أن خلق السماو  )) ذلك آليات للعالمين

ما من الكواكب والنجوم واألشجار والبحار واألار وغري ما فيه يساعدنامن آيات اهللا أيضا هناك  وجه كون

سبحانه وتعاىل الدالة على عظمته وقدرته ومن فوائد اآلية أن السماوات مجع واألرض ، ذلك كله من آيات اهللا 

أن اختالف األلسن  الكرمية من أدلة أخرى ومن فوائد اآلية اوإمنا يستفاد كون األرض مجع مجعاألرض كذلك 

طيب اختالف األلسن واأللوان هل هو بطول اللسان وقصر اللسان أو  مش كده ان من آيات اهللا أيضاواأللو 

املراد اختالف اللغة ؟ اللغة اختالف اللغة واختالف الفصاحة والبيان ألن الناس خيتلفون يف هذا اختالفا عظيما 

صاحته ويتكلم فيه آخر ما يلتفتون إليه وال لقوة بيانه وف احلاضرونجتد املعىن الواحد يتكلم به اإلنسان فيختلف 

هذا يتكلم وهذا يناظر وهذا يستمعون إليه فتجد رجلني يتكلمان أحدمها يشد الناس إىل نفسه واآلخر يتكلم و 



 - 6  -

الفصاحة هو اإللقاء و خيالف وهذا خيبط يف األرض وهذا ينعس مع أن الكالم واحد واملوضع واحد لكن اختالف 

من فوائد اآلية الكرمية أن األلوان ال تتفق مما ؟ وألوانكم وهلذا يقول العلماء أنه ما  فونخيتلالذي جيعل الناس 

حىت التوأمان ال يتفقان من   ال ميكن أن يتفقهاالناس  ةميكن يوجد شخصني متفقني من كل وجه أبدا على كثر 

   .كل وجه نعم

  .....: الطالب

و تأملت صحيح بعض الناس يتقاربون وال تعرف بعضهم من ولكن ل هتأخذ باملالمح الظاهر أنت : ألنك  الشيخ

بعض إال بعد التمحص لكن عند التأمل ال بد أن يكون هناك عالمة فارقة وهذا من آيات اهللا سبحانه وتعاىل 

حىت األعضاء اآلن ال تقول أعضائك تتفق حىت أعضائك ختتلف استبصر يف العرق اليت يف اليدين جتد أا خمتلفة 

ون أبدا وهذا دليل واضح على عظيم خمتلفة البنان جتده خمتلف على كثرة الناس ال ميكن أن يتفقجتده د عروق الي

حكمته ومن فوائد اآلية الكرمية مدح أويل العلم من أين تؤخذ ؟ من قوله العاملني  قدرة اهللا سبحانه وتعاىل وبالغ

علم له فضل العاملون باهللا وآياته سبحانه وتعاىل بكسر الالم فإنه يدل على فضيلة أهل العلم وال شك أن أهل ال

ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم  (( نعم انتهى  له من الفضائل حبسب علمهم من فوائد اآلية الكرمية

اإلنسان له شعور إذا نام  ....يستفاد من هذه اآلية الكرمية ))  من فضله إن في ذلك آليات لقوم يسمعون

ر هذه الروح متصلة بالبدن غاية االتصال فإذا نام حصل منها نوع انفصال وهلذا مسى اهللا تعاىل النوم فقد الشعو 

وفاة لكن يريد الوفاة الكاملة اليت خترج فيها الروح من البدن وتنفصل عنه انفصاال كامال ؟ ال ولكنها تنفصل عنه 

ون وعي بآيات اهللا هل أحد يستطيع أن يفعل هذا انفصاال جزئيا هذا االنفصال اجلزئي الذي تبقى معه احلياة د

إال اهللا ؟ أبدا وكذلك لو أراد أحد أن يردها هل يستطيع أن يردها ؟ ال إال بإذن اهللا عز وجل فإذا قال قائل ماذا 

حد تقولون يف النوم بالتنومي اللي يسمونه التنومي املغناطيسي الواحد ينام مكانه ؟ نقول هو ما هو نوم إذا ادعى وا

هل لكن  ويقتلحيي وأميت هو حييي ومييت يقتل دعاء من يقول أنا أالنوم املغنطيسي تنومي جعله هللا فهو كاأن 

؟ أو فعل سبب احلياة وسبب املوت ؟ فعل السبب فقط كذلك املنون ما جلب النوم لكن  أنه أحياهو صحيح 

يسرتخي ويفقد الوعي إال الذاكرة  ....هلذا املنوم  فعل سببه والتنومي املغناطيسي هذا معناه استسالم النفس الباطنة

وذاك يتكلم بدون  وهلذا جتد املنوم املغناطيسي كما يقولون إذا استجاب له املنوم بدأ خياطبه يف العقل الباطين

كل شيء يعلمه حىت األمور اللي ما اطلع عليها أحد من الناس يعلمه نعم لكن   دماغهشعور ويعلمه كل اللي يف 

أن املنوم يستسلم استسالما كامال وهلم حركات معنية يقول لك مثال ال تتعداه ويبدأ يتحرك ويرفع وخيفض  بشرط

  .على كل حال عندهم طرق كثرية حىت 

  ما هي طرقهم يا شيخ ؟:  الطالب

يف  : يعين هي وسائل عندهم جيعلون اإلنسان يسرتخي يف أعظم من هذا القتل اللي يسمونه الفقهاء القتل الشيخ

القتل يف احلال  وت وهلذا ذكروا يف دية القصاص هلاحلال أن يسلط نفسه على نفس هذا الرجل فيخنق نفسه ومي

إذا قلنا أنه يقتل فهل يقتل باحلال أو يقتل بالسيف ؟ نعم تل به القاتل أو خطأ أو شبه عند فباحلال عمدا يق
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 ءالفقهاالفساد يف األرض لكن بعض باب قلنا أنه من والصواب أنه يقتل القاتل باحلال سواء قلنا أنه قصاص أو 

يقول إذا أردنا املقاصة متاما جنيب واحد ثاين يقتل باحلال وخنليه يقتل هذا الرجل فنفرتض أنه قتل به لقوله تعاىل 

ال شك أن القاتل يف احلال جيب قتل  ) مث(( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )

ل حال سواء قلنا أنه قصاص أو قلنا أنه من باب دفع الفساد ألن هذا أشد من السيف والعياذ باهللا القاتل بك

  صاحب السيف اللي يقتل به ميكنك أن رب منه لكن هذا .

  : كيف هذا يا شيخ ؟ الطالب

بعينه هل هو عمد  : ما أدري هذا إمنا ذكروا هذا وتكلموا عليها الفقهاء غري العني والعينان أيضا من يقتل الشيخ

هل نقتله بالسيف وال نقتله بعائن جنيب واحد ينحته ويقتله رمحهم اهللا من فوائد إذا قلنا أنه عمد د و أو شبه عم

اآلية الكرمية ذكر املتقابالت منامكم وابتغاؤكم من فضله ابتغاء الفضل مىت يكون يف اليقظة وال يف النوم ؟ يف 

له املنام آية وابتغاء اإلنسان من فضل اهللا أيضا آية ومن فوائد اآلية جواز النوم اليقظة فهذا مجع بني الشيء ومقاب

من آياته (( ليال وارا وال ال ؟ جواز النوم بالليل والنهار ألن اهللا تعاىل جعله من آياته اليت امنت ا على العباد 

طيب ومن فوائد اآلية الكرمية أنه ينبغي  لكن أيهما أصح ؟ نوم الليل أصح باتفاق نعم))  منامكم بالليل والنهار

) فلو قال قائل الرزق مكتوب كاألجل فهو حمتوم (( وابتغاؤكم من فضله )لإلنسان أن يطلب رزق اهللا لقوله 

املكتوب يل ييجي ولو مل أسعى له أبدا إال رجال  يقولالوجود نقول ولكن مكتوب بسبب وال ميكن ألي إنسان 

 أبداقائل أنا إذا كان اهللا قد كتب يل ذرية ستأيت بدون زواج هل يعقل هذا ؟ ما يعقل  جاهال أمحق وهلذا لو قال

فنقول ابتغاؤكم من فضله يدل على أنه ينبغي لإلنسان أن يطلب الرزق طيب ويستفاد منه من اآليات الكرمية  

رزق من اهللا عز وجل فقد كراهة سؤال الناس أو أنه من األمور اليت ال تنبغي لقوله من فضله وأنت إذا طلبت ال

  .طلبته من أهل من ، من له املنة عليك 



 - 1  -

 كثريا أي شيء فشيئا ما ظنكم لو كان هذا املطر ينزل دفعة واحدة من السماء هل يبقي مباين بل وال يبقى وال 

وال آدمي وال ينفع شيئا يهلك وال ينفع نعم ومنها أيضا من كوا من آيات اهللا أن هذا املاء ينزل من أواين 

ن يصل إىل األعلى ولكن اهللا عز وجل جعله من لكان يغرق األسفل قبل أ كامنالسماء فلو كان ينزل من شيء  

فيحيي اهللا  (( ينزل من السماء ماءا فيحيي به األرض بعد موتها ))فوق حىت يسقي به األعلى واألسفل وقوله 

وهي تفيد كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل تفيد إثبات العلل يف أفعال اهللا وسبق لنا مرارا عز وجل وبه الباء للسببية 

   قوله  نسيت أن أنبهكم عليهابأن أفعال اهللا وشرع اهللا كله مقرون باحلكمة والتعليل ومنه ما سبق لكن  وتكرارا

الالم للتعليل فتفيد احلكمة ثبوت احلكمة يف أفعال اهللا وقد مر علينا يف العقيدة أن من أهل ))  إليها لتسكنوا(( 

 املعتزلةعلى العكس  املعتزلةاجلهمية ينكرون احلكمة ر احلكمة من هم ؟ األصل اجلربية اىل مها البدع من ينك

فيحيي به ذا قالوا أنه جيب على اهللا فعل األصلح كما مر علينا يف العقيدة نعم وقوله (( يوجبون احلكمة وهل

املراد )) كلمة األرض هل املراد ذات األرض حتيا أو املراد النبات الذي يف األرض حييا ؟  األرض بعد موتها

  الذي يف األرض . النبات

   .....: الطالب

: ايش نوعها خالف هذا جاء طيب املراد باألرض نبات األرض وحينئذ قد يعرتض علينا معرتض ويقول  الشيخ

فما هو اجلواب على هذا ؟ إنكم تقولون ال جماز يف القرآن وهنا إذا محلتم األرض على نباا فقد قلتم بااز 

ومن آياته  (رارا بأن الكلمة يف حد ذاا ال يفهم معناها إال بسياقها نعم فقوله (اجلواب على هذا أننا كررنا م

)) ال شك أن املراد ذات اهللا لكن حييي األرض بعد موا خياطب أناس يعرفون الذي  خلق السماوات واألرض

 ذه اآلية يقول إن هذا حييا والذي ميوت يعرفون الذي حييا باملطر والذي ميوت بفقد املطر فهل أحد ممن خياطب

أحد يقول هذا والكلمة يعني معناها السياق  ماالطني وهذا الرمل وهذا احلجر ميوت بفقد املطر وحييا بوجوده ؟ 

هو الذي يعني معناها وذا نسلم من القول بااز ألن القول بااز أبرز عالمات ااز أنه يصح نفيه والقرآن ما 

ن ينقض قال قائل صح نفي شيء يف القرآن لكان معناه التكذيب مثال ذلك يريد أ لو هفيه شيء يصح نفيه ألن

ااز يف  ذا هو الذي جعل بعض أهل العلم ينكرنفي ما أثبت اهللا عز وجل وهاجلدار ال يريد ويش معىن هذا ؟ 

ز عالمات ااز أنه القرآن ويثبته يف غريه من اللغة العربية يقول ألنه ليس يف القرآن شيء يصح نفيه نعم وأبر 

يصح نفيه ولكن الصواب ما اختاره شيخ اإلسالم رمحه اهللا أنه ال جماز ال يف القرآن وال يف اللغة العربية ألننا نقول 

يف ذلك املذكور  ماسياق إيف كل أن الذي يعني املعىن هو السياق وعليه فإذا تعني معىن الكلمة فهو حقيقتها 

) ) يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماءا فيحيي به األرض بعد موتها املشار إليه كل ما سبق ((ف

أي ))  يعقلون لقوم آليات(( يتدبرون وهنا قال )) تقول  يعقلون لقوم آيات(( هذه الثالثة هذا املذكور فيه 

لتكليف لذوي عقل والعقل تقدم أنه ينقسم إىل قسمني عقل إدراك وعقل رشد عقل إدراك الذي هو مناط ا

الذي يقول فيه العلماء يشرتط لوجود الطالق أن يكون عاقال أي عقل إدراك أي اإلنسان يدرك به األمور فيميز 



 - 2  -

العقل الثاين عقل الرشد الذي هو مناط الثناء واملدح وهو الذي  ....بني النافع والضار وغريه هذا املعىن عندنا 

سبحانه وتعاىل العقل عن الكفار مع أم أذكياء عندهم عقل  يوجد يف القرآن كثريا عقل الرشد مثال نفى اهللا

إدراك لكنهم ليس عندهم عقل رشد يتصرفون فيه تصرف العاقل ومسي العقل عقال ألنه يعقل صاحبه عما يضره و 

)) ألنه حيجر صاحبه  هل في ذلك قسم لذي حجروهذا هو الذي جعله يسمى عقال ويسمى حجرا (( 

)) أتى بالعقل هنا ألنه إشارة إىل ما سيذكر  إن في ذلك آليات لقوم يعقلونقوله (( وحيجزه عما ال ينفعه و 

فيما بعد نعم ألن اآليات كما تشاهدون كلها يف تقدير إعادة املوقع وانتقال العقل من هذه األشياء احملسوسة إىل 

مث قال  ))  يات لقوم يعقلونإن في ذلك آلأشياء منظورة موجودة إمنا يكون عن طريق العقل وهلذا قال هنا (( 

)) بإرادته من غري عمد من آياته أن تقوم نقول يف إعراا   ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمرهعز وجل (( 

إرادته بغري عمد أفادنا رض بأمره وقوله بغري عمد بأمره بكما قلنا فيما سبق أي من آياته قيام السماوات واأل

اد باألمر هنا األمر الكوين ألنه قال بإرادته وإن كان يف تفسري األمر باإلرادة شيء من املؤلف رمحه اهللا أن املر 

الشك إذا أنين أخشى من أنه فسر األمر باإلرادة فرارا من الكالم أو من إثبات الكالم هللا عز وجل ألن األمر ولو  

)) فأخشى أن املؤلف غفر اهللا له  نإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكو كان كونيا يكون بالكالم (( 

الصوت وإمنا و  ياحلرفال يثبتون الكالم  األشاعرةمعروف أن رادة الفرار من إثبات الكالم و أراد تفسري األمر باإل

نه عبارة عن كالم اهللا املكتوب والصوت املسموع يقولون إ يثبتون الكالم على أنه املعىن القائم بالنفس واحلرف

أيضا فسره بقوله من غري عمد وهذا يدل على أنه ذهب أن املراد بالقيام ))  تقوم أن((  وقوله وليس هو كالم اهللا

هنا القيام احلسي يعين أن تبقى غري واقعة على األرض بل هي ممسكة بأمر اهللا سبحانه وتعاىل بغري عمد وهذا 

و قياما معنويا مبعىن أنه يشمل تفسري قاصر والصواب أن قيام السماوات واألرض أعم من كونه قياما حسيا أ

القيام احلسي والقيام واملعنوي فالسماوات قائمة بأمر اهللا قياما حسيا مبا فيها من االنتظام مبا خلق اهللا عز وجل 

لشمس والقمر والنجوم وغري ذلك وكذلك األرض قائمة قياما حسيا مبا أودع اهللا تعاىل هداف املتضمنة لمن األ

من أشجار ونبات وأار وحبار وغري ذلك هذا قيام حسي فيه أيضا قيام معنوي وهو قيام  فيها من مصاحل اخللق

)) وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها هذه بطاعة اهللا فإن املعاصي إفساد يف األرض كما قال اهللا تعال (( 

رض وال للسماوات إال بالتزام فالسماوات أيضا واألرض تقوم بأمر اهللا الشرعي كما تقوم بأمره الكوين وال قيام لأل

القيام احلسي ما هو ؟ القيام احلسي هو عرفتم أمر اهللا الشرعي فحينئذ يفسر القيام بأنه قيام حسي وقيام معنوي 

قيام هذه األجرام مبا فيها األفالك والنجوم ومبا يف األرض من األشجار والبحار وغري ذلك هذا قيام حسي القيام 

ى بطاعة اهللا فاآلية شاملة للمعنيني وعلى  هذا قوم بطاعة اهللا عز وجل وختلق وتقه ؟ أن تاملعنوي أيش املراد ب

))  ثم إذا دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم تخرجونيكون املراد باألمر األمر الكوين واألمر الشرعي قال (( 

الساعة يقول مث إذا دعاكم  أتى بثم بعد ذكر قيام السماوات واألرض ألن البعث متأخر ما يكون إال بعد قيام

الفاعل من ؟ اهللا عز وجل دعوة أي واحدة من األرض إذا أنتم خترجون من األرض يوم ينفخ إسرائيل يف الصور 
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خروجكم منها بدعوة من آياته تعاىل إذا دعاكم دعوة من ور إذا أنتم خترجون منها أحياءا ففيبعث من يف القب

؟  اق بتخرجون يعين إذا دعاكم دعوة خترجون من األرض أو متعلق بدعهل تتعل))  األرض من(( األرض قوله 

إذا دعاكم دعوة من األرض وليس متعلق بتخرجون ألنه ال يتعلق ما قبل إذا الفجائية مبا ا نقول هو متعلق بدع

إذا تعاىل ((  وإذا أنتم إذا فجائية فهي نائبة مناب الفاء الواقعة يف جواب الشرط قولهبعدها إذا دعاكم إذا شرطية 

دعاكم من األرض يعين هل دعوة اهللا تكون من األرض أو إذا اكم منها )) يعين دع دعاكم دعوة من األرض

األرض ؟ املراد هذا إذا دعاكم من األرض مثل ما تقول دعوته من بيته ما أنا يف البيت لكن هو يف  أنكم أنتم يف

  )) وهذه اآلية كقوله تعاىل  ن األرض إذا أنتم تخرجونإذا دعاكم دعوة مالبيت فدعوته منه ليحضر نعم (( 

 )) يعين على وجه األرض إذا أنتم خترجون هذا من آيات اهللا أيضا  فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة(( 

 ا)) وله من في السماوات واألرض(( )) ملكا وخلقا وعبيدا  وله من في السماوات واألرض(( مث قال 

وتقدمي اخلرب كما هو معروف يف علم البالغة يفيد منفي عود على اهللا وهو خرب مقدم واملبتدأ لضمري يف له ي

  احلصر يعين فاهللا وحده له من يف السماوات واألرض وقوله من يف السماوات جار وجمرور متعلق مبحذوف تقديره 

  .....: الطالب

بس الفرق فعل خبالف الواقع خربا ملبتدأ فإنه يقدر قدر بجار ارور الواقع صلة للموصل ت استقر ألن:ال  الشيخ

فعال ألن األصل يف صلة  متعلقةاجلار وارور إذا وقع صلة أو مضاف إذا وقع صلة ملوصول فقدر  بينهما

املوصول أن يكون مجلة لكن إذا وقع اجلار وارور أو الظرف خرب املبتدأ فقدره باسم ألن األصل يف اخلرب أن 

ال مجلة تقول زيد يف البيت تقدره كائن يف البيت يكون زيد مبتدأ وكأنه خرب لكن لو قلت زيد يف يكون مفردا 

البيت أي زيد استقر يف البيت صار اخلرب مجلة واألصل يف األخبار األصل يف اخلرب أن يكون مفردا كذا أما إذا 

الذي كائن يف املسجد لزم أن  درتقلت يعجبين الذي يف املسجد ما تقول أنه الكائن يف املسجد ألنك إذا ق

مبتدأ ؟ ألن صلة املوصول  ذا يلزمك أن تقدرمبتدأ أيضا أي الذي هو كائن يف املسجد أليس كذلك ؟ ملاتقدر 

ما نقدر املتعلق باجلار وارور نه يكون مفردا مفهوم يا مجاعة إذا عندال بد أن تكون مجلة خبالف خرب املبتدأ فإ

ه ؟ فعال ليكون ذلك مجلة وعندما نقدر متعلق اجلار وارور أو الظرف املبتدأ نقدره امسا الواقع صلة ماذا نقدر 

أي من استقر يف السماوات واألرض من يف السماوات من املالئكة هذا الذي ))  وله من في السماوات(( نعم 

العاقل وغري العاقل من يف  نعرف واألرض من البشر واحليوان وهنا قال من تغليبا للعاقل وإال فإن األرض فيها

قدم اخللق مث امللك مث العبيد نعم فهل من يف لكا وخلقا وعبيدا كان األوىل أن يالسماوات واألرض قال م

السماوات هو الذي ميلكهم سبحانه وتعاىل وهو الذي خلقهم وهو رم وهم عبيده له ملك السماوات واألرض 

إن كل من في السماوات واألرض كما قال اهللا عز وجل ((  كل من يف السماواتيف ذلك  وال أحد يعارضه 

 )) كل له قانتون مطيعون كل نعم مبتدأ وقانتون خربه واجلار وارور له متعلقواألرض إال آتي الرحمن عبدا 

التنوين هنا عوض عن مفرد كل ما جاءت كل أو ))  كل(( بقانتون لكنه قدم عليه لاللتصاق واحلصر وقوله 
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يقول ))  له قانتون(( فإا عوض عن مفرد املعىن يعين التقدير كل من يف السماوات واألرض وقوله  بعض منونة

مطيعون والطاعة هنا طاعة وخضوع لألمر الكوين وهذا شامل للمؤمن وغري املؤمن أليس كذلك ؟ والثاين طاعة 

؟ الكوين ألنه الكوين أو الشرعي  لألمر الشرعي وهذا خاص باملؤمن وعلى هذا يكون املراد بالقنوت هنا قنوتو 

قال كل له وال يتصور هذا إال يف الكوين فالكل خاضع ألمر اهللا قانت باعتبار أمره الكوين إذا أراد شيئا على من 

)) من ماء مث يعيده بعد  وهو الذي يبدأ الخلقمث قال تعاىل ((   يف السماوات واألرض أن يقول له كن فيكون

كل يوم   مستمرهالكه وهو أهون عليه من البدء وهو الذي يبدأ اخللق أي يبتدئه وأتى بكلمة يبدئ ألن اخللق 

يف الدنيا يف اليوم الواحد جنني  بطون األمهات تنشئ كل يوم كم يكون فيه ابتداء خلق أليس كذلك ؟ األجنة يف

أي مث هو اهللا ))  يعيده ثم(( ضارع الدال على االستمرار ومل يقل بدء وقوله كثري جدا وهلذا أتى بالفعل امل  يكون

النيب ))  وأخرب  كما بدأنا أول خلق نعيده  عز وجل يعيده ومعىن اإلعادة رده على ما كان أوله كما قال تعاىل ((

وهو  ))ثم يعيده((  قال)  أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرال كما بدأوا(  صلى اهللا عليه وسلم

الضمري يعود على اإلعادة هكذا املفهوم من قوله يعيده فمرجع الضمري إذن املصدر املفهوم من الفعل وقد سبق 

اعدلوا هو لنا عدة مرات أن مرجع الضمري قد ال يذكر بلفظه ولكن يذكر ما يدل عليه انظر إىل قوله تعاىل  (( 

أي اإلعادة  ؟ العدل املفهوم من كلمة اعدلوا إذا مث يعيده نقول وهو )) أين مرجع الضمري يف هوأقرب للتقوى 

قال أهون عليه أهون اسم تفعيل من هان يهون واسم  مذكراح أن يعود الضمري عليهم نعم واإلعادة مصدر فص

درجات هني وأهون ودرجات اهلون قد توحي بأن هناك مشقة  يف حقهالتفعيل يدل على أن اهلون على أن اهلون 

اسم التقييد هنا وهو  ألنه لوال أن يف بعضها مشقة ما صار بعضها أهون من بعض ولذلك اختلف املفسرون يف

نه مبعىن هني وهو أهون عليه أي وهو هني عليه وقال بعض املفسرين ما ذهب إليه املؤلف وهو أنه أهون فقيل إ

وتعاىل  أسهل من ابتدائه وإال فهما عند اهللا أهون عليه من البدء بالنظر ملا عند املخاطبني من أن إعادة الشيء

اآلن كلمة أهون هل هي على باا أو ال ؟ املؤلف مشى على أا على باا لكن هذا  سواء يف السهولة فصار

أن إعادته ال حتتاج إىل  ذلكوكذبوا ة الشيء نعم أهون من ابتدائه باعتبار املخاطبني ألن املخاطب يعرف أن إعاد

موجودة افرض مثال أين صنعت سيارة عندما أريد  التكوينألنه قد سبق فيها التفسري ثانيا أن مواد تفسري جديد 

هذه السيارة وأردت أن أعيدها  تفكصنعها حتتاج إىل تفكري أوال ومواد فإذا أردت أن أعيدها مرة ثانية مثل أن 

ما فيكون اإلعادة أهون باعتبار املخاطب أاد موجودة موفرة ن ألن التفكري فقد فرغت منه واملو يكون اإلعادة أهو 

يف حقه ما هو أهون وما هو هني بل الكل عند اهللا تعاىل هني وسهل وقال  هنبالنسبة هللا عز وجل فال نقول إ

هون بالنسبة هللا عز وجل ال يكون فيكون على هذا يكون بعض املفسرين بأن هني هنا مبعىن أهون مبعىن هني 

كذبني أنه قال (  النيب صلى اهللا عليه وسلما حنن وهو هني عليه طيب يف احلديث عن بالنسبة لنا حنن ما عندن

وليس له ذلك قال أما تكذيبه إياي فقوله أني لن أعيده وليس بدء  آدموليس له ذلك وشتمني ابن  آدمابن 

فسر أن كل فهو ي من إعادته  عليليس بدء اخللق بأهون  ) فهو مفسر لآلية  من إعادته عليالخلق بأهون 
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ذلك هني عليه ولكن ال شك أنا اإلعادة أهون باعتبار املفهوم للمخاطبني فما مشى عليه املؤلف رمحه اهللا هنا 

)) أي الصفة العليا وهي أنه ال إله إال اهللا  وهو أهون عليه وله المثل األعلى في السماوات واألرضجيد (( 

مؤخر واملثل يطلق على عدة معاين فيطلق على الشبه كقوله تعاىل  قوله تعاىل وله املثل له خرب مقدم واملثل مبتدأ

)) يعين شبهه كشبه الذي استوقد نارا ويطلق املثل على الصفة كقوله تعاىل  مثلهم كمثل الذي استوقد نارا(( 

قوله  ويطلق املثل على الذات قالوا ومنه )) ....  مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن((

)) يعين ليس كذاته ترى املثل واملمثل سواء فهما واحد وقالوا منه قول الشاعر " ليس   ليس كمثله شيءتعاىل (( 

" املراد باملثل هنا وله املثل األعلى أي املعاين ؟ الصفة له الصفة العليا يف السماوات األرض كل  زهريكمثل الفىت 

ص فإنه منزه عنها ملاذا ينزه عن صفة النقص ؟ ألنه ما دام قد ثبت سبحانه وتعاىل وكل صفة نقصفة كاملة فلله 

عنه النقص ألنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكون له املثل  العليا فإنه للضرورة العقلية ينتفيله الصفة الكاملة 

نه قال أل املطلقاألعلى أليس كذلك ؟ إذن هذه اآليات الكرمية تدل على صفات الكمال هللا عز وجل الكمال 

ن له املثل األعلى اء النقص من مجيع الوجوه إذ أنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكو املثل األعلى وعلى انتف

صفة كمال وليس فيه نقص أليس كذلك ؟ كل ما وصف اهللا به  ونأخذ من هذا إنه كل ما وصف اهللا نفسه فهو

شيئان األول أن نعلم علم اليقني أن كل ما نفسه فهو صفة كمال وكل كمال فإن اهللا تعاىل مستحق له فهذان 

كما   افهو أهل هل اوصف اهللا به نفسه فهو صفة كمال الثاين أن نعلم أن كل صفة كمال فاهللا تعاىل مستحق هل

ما يستدل به على الرد ) وسيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد  أهل اثناء والمجدالرسول عليه الصالة والسالم ( قال 

يف السماوات ))  وله المثل األعلى((وقوله ن صفات اهللا حبجة أا تستلزم النقص وهو التشبيه على الذين ينكرو 

نعم يعين عند أهل السماوات من املالئكة وعند أهل السماوات واألرض  املثل األعلى يف معىنواألرض كيف 

ه وأما قول املؤلف وهي أنه ال إله األرض فكل الفطر السليمة فإا تعرتف بأن املثل األعلى والصفة العليا هللا وحد

إال اهللا فهذا فرد من أفراد املثل األعلى ليس هو املثل األعلى كله فإن ال إله إال اهللا تدل على تفرده سبحانه 

وتعاىل باإللوهية وهذا من املثل األعلى لكن املثل األعلى أعم من ذلك فله مثال القدرة الكاملة والعلم الكامل 

ة والسمع الكامل والبصر الكامل واحلكمة البالغة وهكذا فهي أعم من تفرده باإللوهية وهو العزيز واحلياة الكامل

يف ملكه احلكيم يف خلقه تفسريه هذا فيه قصور العزيز يعين ذو العزة وهي الغلبة والقهر والقدر فله عزة قهر 

 أنه القاهر لكل شيء فال يغلبه أحد قال اهللا والقدر سبحانه وتعاىل والقهر فالعزة إذن ثالثة معاين عزة القهر مبعىن

)) الثاين عزة القدر ايش معىن عزة القدر ؟ وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ال يعلمون تعاىل (( 

املعىن أنه سبحانه ال نظري له وال شبه له لكمال قدره سبحانه وتعاىل وعظمته ومنه قوله هذا الشيء عزيز أي نادر 

جود ال نظري له القسم الثالث من العزة املعىن الثالث من العزة عزة االمتناع مبعىن أنه ميتنع عليه النقص لكمال الو 

ه قوهلم هذه األرض عزاز يعين شداد قوية ما ميكن ينفذ إليها شيء واألرض الرخوة بالعكس كل شيء نقوته وم

اآلن عزة  ألرض الصلبة اليت تسمى العزاز فصارتا يؤثر فيها حىت الرجل إذا مشى عليها يؤثر وال ال ؟ خبالف
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)) من أي املعاين ؟ االمتناع بعزيز  وما ذلك على اهللا بعزيز القدر وعزة القهر والثالث عزة االمتناع قوله تعاىل ((

فإن املؤلف يقول احلكيم يف صنعه ويف خلقه وأحيانا ))  الحكيم(( أي مبمتنع فهو من عزة االمتناع وأما قوله 

يقول يف صنعه ومعنامها واحد لكن هذا قاصر أيضا ألن احلكيم مشتق من احلكم واحلكمة فعلى قولنا أنه مشتق 

 ه من احلكمة يكون حكيم مبعىن متقنمن احلكم يكون حكيم مبعىن حاكم مثل رحيم مبعىن راحم وعلى قوله أن

ية اجلواب نعم ومنه قوله تعاىل عذاب يف اللغة العرب تأيتفهو من أحكم حيكم نعم طيب فعيل مبعىن مفعل هل 

أمن رحيانة الداعي السميع  يؤرقين وأصحاب البطون " أمن رحيانة الداعي  أليم مبعىن مؤمل ومنه قول الشاعر "

السميع أي املسمع ألن الداعي يسمع غريه وليس هو نفسه مسيعا طيب إذن نقول حكيم إذا كان من احلكمة 

الك من تفسريه نقول حكيم نقول مأخوذة من احلكم واحلكمة فعلى أنه مأخوذ فهو من أحكم مبعىن أتقن خذ ب

من احلكمة فهي من  م مسيع مبعىن سامع طيب إذا قلنا إنمن احلكم يكون مبعىن حاكم مثل رحيم مبعىن راح

أحكم فهي حكيم مبعىن حمكم أي اسم فاعل من الرباعي طيب احلكم ينقسم حكم اهللا عز وجل إىل قسمني  

أبوا والشرعي نافذ فيمن ؟ فيمن أطاع اهللا عز وجل أما من مل  كوين نافذ يف مجيع اخللق شاءوا أموشرعي فال كوين

ب هل هناك أمثلة من القرآن تدل على هذا التقسيم أن احلكم كوين وشرعي ؟ ييطعه فإنه ال ينفذ حكمه ط

أبي أو يحكم اهللا لي وهو خير لي  يأذنفلن أبرح األرض حتى ((  يوسفنقول نعم موجود قال أحد إخوة 

)) املراد باحلكم هنا احلكم الكوين القدري يعين أو يقدر اهللا ذلك أما احلكم الشرعي فإن اهللا ملا ذكر  الحاكمين

)) املراد  ذلكم حكم اهللا يحكم بينكمما جيب يف النساء املهاجرات يف سورة املمتحنة ايش قال ؟ قال (( 

وله الحكم  ب ما تقولون يف قول اهللا تعاىل ((يأمور شرعية ط كر من األمور كلهالشرعي ألن ما ذ باحلكم هنا 

)) الظاهر أنه شامل  ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون)) ؟ شامل وكذلك قوله تعاىل (( وإليه ترجعون 

 حكما لقوم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا ((وإن كان يف الشرع يف هذه اآلية أظهر ألن اهللا قال 

طيب إذن احلكيم من احلكم ينقسم إىل قسمني مها حكم شرعي وحكم كوين احلكم الكوين هو  )) يوقنون

خيضع له كل ال قضائه وقدره وكل أحد خاضع له احلكم الشرعي ما حكم به شرعا وخيضع له كل أحد ؟ ال 

إىل قسمني حكمة غائية وحكمة صورية احلكمة مبعىن أحكم فإن احلكمة يقولون أا تنقسم قلنا أحد أما إذا 

يعين صورة الشيء كذا وكذا فكون الشيء على صورة معينة جند أن مجيع ما خلق اهللا يف صفاته كله على صفة 

موافقة للحكمة نعم تدبر املخلوقات جتد أن املخلوقات يف ذواا وحركاا وهيئاا وصفاا كلها موافقة للحكمة 

يات احملمودة يف أفعاله وأحكامه الشرعية كل ما خلق اهللا عز وجل فإنه لغاية حممودة ليس احلكمة الغائية هي الغا

وما خلقنا )) (( وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما العبين ما خلقناهما إال بالحقعبثا وال سدى (( 

)) حىت ما يقدره اهللا  رالسماوات واألرض وما بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النا

وما أصابكم  من األمور املؤملة فإا حكمة فهزمية املؤمنني يوم أحد حكمة وال ال ؟ نعم حكمة ال شك نعم ((

وليمحص اهللا الذين ((        )) وقال يوم التقى الجمعان فبإذن اهللا وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا
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سبحانه وتعاىل حكمة وهلا غاية حممودة كذلك أيضا أحكامه فعاله )) فإذن كل أ آمنوا ويمحق الكافرين

الشرعية مثل أحكامه الكونية هي على وضعها على صفة معنية موافقة للحكمة مث غاياا احلميدة اليت ا صالح 

يف احلكمة نوعان حكمة يف الشيء على صفة معنية وحكمة  يا إخوانناالقلوب والبالد والعباد أيضا حكمة فصار 

لمنا ذلك أن اهللا تعاىل غايته احلميدة مث أن هذه احلكمة تكون يف الشرع وتكون يف القدر يف الكون إننا إذا ع

ا نطمئن غاية االطمئنان إىل ما قضاه وقدره وملا شرعه وحكم به نطمئن وأنه موافق للحكمة وحينئذ ال حكيم فإنن

  .ميكن أن نورد وال أن يرد على 
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سرتشاد فاإلنسان الذي يسأل عن احلكمة مسرتشدا ال بأس أما الذي أين شرع كذا قيل هو على سبيل اإل من 

) ضرب لكم مثال من أنفسكم )(( مث قال تعاىل  يسأل عن احلكمة معرتضا فإنه كافر ومل يقدر اهللا حق قدره 

ملؤلف رمحه اهللا نعم قد قصر يف تفسريها من كلمة احلكيم وذا التفسري الذي فسرناها به يتبني أن ا مبالك خذ

ضرب لكم مثال ضرب جعل لكم أيها املشركون مثال كائنا من أنفسكم وهو ضرب لكم مثال املثل مبعىن الشبه 

(( هل لكم مما ملكت والنظري يعين ضرب لكم أمرا نظريا ملا فعلتم أنتم يف جانب اهللا عز وجل ما هذا املثل ؟ 

مما ملكت مما أي من الذي ملكت أميانكم أي من  م) يقول وهو هل لكرزقناكم )أيمانكم من شركاء فيما 

مماليككم  من شركاء لكم كلمة من شركاء إعراا أا مبتدأ دخل عليها حرف من ألجل العموم ولكنه قد 

ر نكرة كما ايش يقول يف هذه املسألة ؟ "وزيد يف نفي وشبهه فج مالكتزاد إال بعد النفي ابن ا يشكل علينا أن م

لباغ من مطر " اللي معىن اآلن من شركاء قلنا أن من هذه زائدة إعرابا ولكنها يف املعىن هلا معىن وهي التنصيص 

أا ال تزاد إال بعد نفي وشبهه اللي معنا اآلن شبه نفي نعم ألنه استفهام مبعىن  مالكعلى العموم وذكر ابن 

أي مشاركني لكم فيما رزقناكم من ))  شركاء من(( كاء وقوله يعين ما لكم من ملكت أميانكم من شر النفي 

ليست عائدة على النفي لكنها عائدة على )) فأنتم فيه سواء  (( أموال وغريه فأنتم وهم فيه سواء هذه قوله

 املنفي يعين فهل أنتم سواء فيما رزقناكم ختافوم كخيفتكم أنفسكم ؟ أي أمثالكم من األحرار واالستفهام مبعىن

    النفي املعىن ليس ما ال يكونوا شركاء لكم إىل آخره عندكم فكيف جتعلون بعض مماليك اهللا شركاء لكم قوله 

يقول املؤلف رمحه اهللا أي أمثالكم من األحرار فجعل األنفس هنا مبعىن ))  تخافونهم كخيفتكم أنفسكم(( 

ؤالء املماليك شركاء لكم يف رزقكم من األموال اجلنس ألن النفس كما تقدم تأيت مبعىن اجلنس يعين يقول هل ه

يش اجلواب ؟ ال فإذا كان كذلك فلماذا جتعلون هذه وختافوم كما ختافون من أنفسكم و واألوالد ومساوون لكم 

األصنام شركاء مع اهللا وهي خملوقة له مملوكة مربوبة له إذن املثل واضح جدا يف أن هؤالء املشركني يفرقون بني 

ني أليس كذلك ؟ فكما أنكم اآلن بإقراركم أن عبيدكم ال يساوونكم يف املنزلة وال يشاركونكم يف الرزق املتماثل

فكذلك أيضا ما ميلكه اهللا عز وجل من هذه األصنام وغريها ال يساوون اهللا تعاىل يف املنزلة وال يشاركونه يف 

دب ولده إذا أخطأ فقال له بعض الناس ليش احلقوق وهذا مثل ظاهر جدا نعم مثاله من أنفسنا حنن هذا رجل يؤ 

تأدب ولدك ليش تضربه ليش تنهره ماذا يقول هلم ؟ يقول ألست تفعل بولدك مثل هذا ايش اجلواب ؟ اجلواب 

بلى إذن كيف تلومين على شيء تفعله أنت ؟ هذا الذي ذكر اهللا عنهم يقال هلم كيف جتعلون مع اهللا شريكا 

الرزق والعجيب أن هذه ن جتعلون ألنفسكم شريكا من عبيدكم فيما ختتصون به مفيما يستحقه وحده وأنتم ال 

أول ما ظهرت االشرتاكية يف العامل العريب بدأوا يأتون بالنصوص املتشاة اآلية استدل ا من يرون االشرتاكية 

وفوا كيف التلبيس وقالوا هذه اآلية صرحية يف االشرتاكية طيب كيف ذلك ؟ قال ألنه يقول فأنتم فيه سواء ش

هذه داخلة يف النفي يعين لستم فيه سواء أليس كذلك ؟ هذا معىن اآلية لكن دائما  وهذه ما هي على ما أراد

أشياء متشاة  أهل الباطل يلبسون لباطلهم باملتشابه من النصوص وهذه من حكمة هللا عز وجل أنه يف النصوص

يستفاد من اآلية الكرمية أوال أن الربق من آيات اهللا  ىل آخره هذه وجدا من السماء ماءا إليضل ا من يضل 
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الربق يشتمل على اخلوف  ) ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا أن(( ومن آياته يريكم البرق )سبحانه وتعاىل لقوله 

وسبق أن الصحيح أا ليست موزعة كما قال املؤلف بل هي صفة مشتملة ))  خوفا وطمعا(( قوله والرجاء ك

ال ومن فوائد اآلية الكرمية عظيم قدرة اهللا سبحانه وتعاىل بإنزال املاء من السماء ومنها رمحته باخللق حيث كان إنز 

وحيث كان ينزل شيئا فشيئا ألنه لو كان ينزل دفعة واحدة ألهلك الناس ومن  هذا املطر من السماء هذه واحد

األرض بعد موا جتد األرض يابسة ما فيها عود أخضر مث  فوائد اآلية بيان قدرة اهللا سبحانه وتعاىل حيث حييي

لإلنسان واحليوان ومن فوائد  نافعبعد نزول املطر تصبح خمضرة تز ومنها رمحته باخللق أيضا فإن إحياء األرض 

  يا حسني ؟اآلية الكرمية أنه ال ينتفع باآليات إال ذوي العقول تؤخذ 

  .....: الطالب

اآلية الكرمية استعمال العقل يف القياس يف قياس األشياء املتشاة والنظري على نظريه ومن نعم ومن فوائد : الشيخ

لكن طريقه هو العقل ألن العقل يهتدي ذا على هذا ة العقلية وإن كان ثابتا بالشرع أن القياس من األدل افوائده

) إىل آخره من فوائد ألرض بأمره .....)(( ومن آياته أن تقوم السماء واوقوله تعاىل  وينتقل من هذا إىل هذا 

اآلية الكرمية أن قيام السماوات واألرض بأمر اهللا ليس للمخلوقني فيه تعلق إطالقا اهللا تعاىل هو الذي يقيمها 

يقيم السماوات واألرض سواء القيام احلسي أو املعنوي ومنها إثبات الكالم هللا من أين ؟ بأمره املؤلف قال بإرادته 

التنبيه على هذا أن املراد بأمره اللي هو الكالم ومن فوائد اآلية الكرمية متام قدرة اهللا سبحانه وتعاىل  وقد تقدم

) والحظوا يا جامعة أن (( ثم إذا دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم تخرجون )ببعث املوتى بكلمة واحدة 

ال حيصيه إال اهللا عز وجل دعوة واحدة يقوم خلق واحد أو اثنني أو ثالثة أو عشرة نعم بل هي ما  ما هياملسألة 

ا مجيع اخللق خارجني وهذا ال شك أن فيه ما هو من أبلغ القدر وأن اهللا سبحانه وتعاىل  على كل شيء قدير 

) (( إذا دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم تخرجون )األرض لقوله  آدمويستفاد من اآلية أيضا أن مقر بين 

) فاملعمول ذه اآلية مقدم (( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) ويؤيد ذلك قوله تعاىل

إذن فاحلياة على الكواكب متعذرة بالنسبة لبين  ....فيها ومنها وتقدمي املعمول يدل على احلصر ومن هذا الشيء 

ون يوم القيامة من األرض خلقوا من األرض ويرجعون إىل األرض ويدع آدمهذا هو ظاهر اآليات ألن بين  آدم

(( وله من في السماوات أما قوله تعاىل  ) (( ثم إذا دعاكم دعوة من األرض )ومنها إثبات الكالم هللا يف قوله 

ألن ))  من في السماواته (( لو ق من  العموم ) فيستفاد منها عموم ملك اهللا من أين يؤخذ العموم ؟واألرض )

يد العموم ويستفاد من اآلية إنفراد اهللا عز وجل بامللك واختصاصه به من من اسم موصول واملوصوالت كلها تف

))  وله من في السماوات(( أين يؤخذ ؟ من تقدمي اخلرب وله من يعين ال لغريه وهنا يرد علينا إشكال يف قوله 

اب عن هذا أن ميلكون أشياء من هذا وال ال ؟ فما هو اجلواب عن ذلك ؟ نقول اجلو  آدمهذا العموم جند أن بني 

ذلك أنت ال تستطيع أن تتصرف مبالك كما تشاء هل متلك أن لملك مقيد بتمليك من له امللك و  آدمملك بين 

يأخذونه من دونك متلك أن حترقه وال أن تتلفه صحيح متلكه بالنسبة لغريك من اآلدميني ما  ما؟  مالكحترق 
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ملكنا ملا منلك ليس ملكا تاما دليله أو وجهه أننا ال  لكن بالنسبة للخالق الذي له امللك مينعك من هذا فصار

نستطيع وال منلك أن نتصرف فيما بني أيدينا كما نشاء ويستفاد من اآلية الكرمية خضوع الكائنات لرا سبحانه 

) وأن مجيع الكائنات خاضعة هللا ويستفاد من ذلك أن القنوت ال خيتص (( كل له قانتون )وتعاىل  من أين ؟ 

(( حافظوا على الصلوات والصالة وت الشرعي وأكثر الناس يظنون أن القنوت خيتص بالقنوت الشرعي بالقن

) هذا قنوت شرعي ال شك لكن اآلية هذه وما أشبهها تدل على أن القنوت هو الوسطى  وقوموا هللا قانتين )

بدأ الخلق ثم يعيد وهو (( وهو الذي يمث قال  اخلضوع هللا عز وجل سواء كان ذلك خضوعا شرعيا أم كونيا 

) يستفاد من هذه اآلية الكرمية أن اخللق حادث بعد أن مل يكن وال ال ؟ اخللق حادث بعد أن مل أهون عليه )

القائلني بقدم العامل  الفالسفة) فيكون يف اآلية رد لقول ((وهو الذي يبدأ الخلق )يكن من أين يؤخذ ؟ 

) ومن فوائد اآلية الكرمية إثبات ( هو الذي يبدأ الخلق )م لقوله والصواب أن العامل حادث بعد أن مل يكن نع

) ومن فوائدها أيضا استعمال قياس األوىل وأظنكم تعرفون قياس األوىل يف الفقه (( ثم يعيده )إعادة اخللق لقوله 

 نعم على يف أصول الفقه االستدالل بالنظري على نظرية هذا قياس مساواة واالستدالل على الشيء مبا هو أوىل

الشيء الذي يكون أوىل من املقيس عليه يسمونه قياس األوىل فهنا يف اآلية استعمال قياس األوىل من أين تؤخذ 

  ) إعادته فإنه إذا كان قادرا على االبتداء فهو على اإلعادة من باب أوىل (( وهو أهون عليه )؟ قوله 

  :على أحد الوجهني يا شيخ  الطالب

(( وله المثل ما مشى عليه املؤلف طيب ومن فوائد اآلية إثبات كمال الصفات هللا لقوله  على:ايه نعم  الشيخ

) ومن فوائدها الرد على أهل التعطيل الذين ينكرون صفات اهللا عز وجل فإن األعلى في السماوات واألرض )

ذ باهللا سواء كان هذا الذين ينكرون صفات اهللا ما جعلوا له املثل األعلى بل جعلوه موصوفا بالنقائص والعيا

وسلبوه مجيع الصفات وكذلك املعتزل قالوا له أمساء  اجلهميةجزئيا ألنه إن كان كليا كما فعل  مالتعطيل كليا أ

واملاتريدية وحنوهم فإن هذا  األشاعرةأم سلبوا الكمال عن اهللا أما إذا كان جزئيا كما فعل  فالحظبدون صفات 

استوى على العرش االستواء صفة كمال وهم يقولون وال ال وصف به نفسه فيه سلب الكمال عن اهللا فيما 

على كل شيء وكذلك أيضا  عليه ألن اهللا كان مستول استوى مبعىن استوىل فلم جيعلوا للعرش اخلصيصة باالستواء

ملتكلم إذا قالوا أن املراد باآليات خالف الظاهر فإم وصفوا اهللا عز وجل بالنقص كيف ذلك ؟ ألن إرادة ا

(( يريد اهللا بكالمه خالف الظاهر بدون بيان يعترب تدليسا ومتويها واهللا عز وجل ما أنزل القرآن إال للبيان نعم 

(( وأنزلنا إليك الذكر لتبين ) (( يبين اهللا لكم أن تضلوا )) ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم )

 أراد ذا خالف الظاهر فهذا وصف له بالتعمية سبحانه وتعاىل ) واآليات يف هذا كثرية فإذا قلنا أن اهللاللناس )

وأنه ال يريد البيان وهذا ال شك أنه نقص وهلذا نقول إن مجيع من أنكروا صفات اهللا عز وجل كلية أو جزئية 

سه فإم قد صفوا اهللا سبحانه وتعاىل بالنقص واضح يستفاد من هذه اآلية الكرمية أن كل صفة وصف اهللا ا نف

فهي صفة كمال وال ال ؟ من أين تؤخذ ؟ وله املثل فإذا أثبت لنفسه صفة علمنا أا صفة كمال الرمحة أثبتها اهللا 
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لنفسه صفة كمال وال نقص ؟ كمال لكنها عند أهل التعطيل من احملرفني هي صفة نقص يقولون إن الرمحة تدل 

وإمنا يراد ا اإلحسان أو يراد اإلحسان يفسروا إما باجلزاء على اخلور والضعف وهلذا رمحة اهللا ال يراد ا الرمحة 

املفعول املخلوق وإما بإرادته وعلى هذا فقس هل يستفاد من هذه اآلية الكرمية استعمال قياس األوىل يف حق اهللا 

  ؟ وأن نقول كل صفة كمال يف املخلوق فاخلالق أوىل ا ؟ 

  :نعم الطالب

رمحه اهللا يقرر هذا ألنه استعمال قياس األوىل يف حق اهللا جائز أما قياس التمثيل أي نعم شيخ اإلسالم : الشيخ

لتشبيه فإذا قلنا كل صفة كمال يف املخلوق نعم فاخلالق أوىل ا صح لكن وقياس الشمول فهذا ممتنع ألنه هو ا

جيب أن نعلم أن صفات املخلوق الكاملة اليت تكمل نقصه كاملة يف حقه لكن لتكميل نقصه هذه ال يوصف 

فهي  اهللا ا يعين هي كاملة يف حق املخلوق لكن لتكميل نقصه فإن اخلالق ال يوصف ا ألا وإن كانت كاملة

يف الواقع نقص مثل األكل والنوم والنكاح وما أشبه هذا هذه الصفات يف حق املخلوق ايش ؟ صفة كمال ألن 

الذي ال يأكل معناه مريض والذي ال ينام معناه مريض والذي ال يتزوج معناه مريض فوات هذه الصفات نقص 

لق نعم حلاجة اإلنسان لألكل صار يأكل يف املخلوق لكنها ملا كانت تكميال لنقصه صارت ال يوصف ا اخلا

       ي وال يأكل آخره املوت وكذلك ملا كان اإلنسان يتعب وحيتاج إىل صفة تقطع هذا التعب هواللي ما يشت

وكذلك ملا كان اإلنسان حمتاجا إىل بقاء النسل والنوع فإن  ) صار النوم يف حقه كماالا )(( وجعنا النوم سبات

تكميل للنقص لكن ال يوصف اهللا به عز وجل ألن اهللا كامل من مجيع يقة ويف احلق النكاح يف حقه كماال

  الصفات نعم .

اإلنسان يقيس بعقله  سبق قلنا أن الصفات توقيفية ولو فتحنا هذا الباب كما قال شيخ اإلسالم فرمبا: الطالب

  .....وخيطئ 

واجلنس أما أن نقول كل صفة كمال يف  : وهذا يرد علينا لكن نقول كل صفة كمال من حيث العموم الشيخ

  املخلوق نثبتها للخالق هذا ال ميكن ال يستقيم لكن من حيث اجلنس كل صفة كمال يف املخلوق فاهللا أوىل ا .

  .....: الطالب

  قلنا املقصود اجلنس أما كل صفة مثال ال ميكن . مثل: هو مؤيد وله املثل األعلى  الشيخ

  ....ا ورد من الصفات :املثل األعلى فيمب الطال

قد تكون موجودة يف النص يعين من صفات اهللا يعين قصدي قد ال  مثال األشياء اليت  ىت: ال مطلقا ح الشيخ

  أا من الكمال واهللا تعاىل متصف ا 

  ....: الطالب

ال قياس األوىل  كن الصفات اخلربية قد تكون يف الصفات اخلربية أا متتنع أن يقاس اهللا باخللق و :ال مم الشيخ

ميكن أن نقيس قياس األوىل فاألذن يف املخلوق كمال لكنها  ماهذه قد نقول أا فكالعني واليد وما أشبه ذلك 

اآلية الكرمية إثبات العزة لقوله العزيز وإثبات ا ما ورد به الشرع طيب ويستفاد من له أل تثبت يف اخلالق ما
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اآلية الكرمية إثبات احلكمة قطع  وله احلكيم طيب يستفاد من هذهاحلكمة احلكيم وإثبات احلكم أيضا من ق

اخللق والشرع أو على اخللق والشرع مبعىن أنك ما تعرتض على خلق اهللا أو على شيء وإمنا تسلم   االعرتاض عن

ن كيف ذلك ؟ ألنك إذا آمنت باحلكمة أن اهللا تعاىل حكيم فحينئذ ينقطع االعرتاض ائيا ما تقول ملا وال م

نه م ملا قدر اهللا تعاىل وشرعه حيث إإال على سبيل االسرتشاد ومن فوائد اآلية الكرمية اطمئنان اإلنسان التاأين 

ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم من ما ملكت ((قال  صادر عن احلكمة نبدأ الدرس اجلديد اآلن 

لذي ملكت أميانكم أي من ا))  هل لكم مما ملكت(( قوله  )) ...  أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم

املوصول والعائد حمذوف والتقدير ملكته أميانكم وقوله ملكت أميانكم األميان مجع ميني  ملكت هذه هي صلة

وهي اليد وأضيف امللك إىل اليد ألن غالب تصرفات اإلنسان بيده وأضيف إىل اليمني ألنه أشرف من اليسار 

أى من مماليككم  ن اإلنسان وهلذا قال املؤلف أيما ملكت األميان م املراد))  مما ملكت أيمانكم(( وقوله 

  هذه هي املبتدأ واخلرب وين اخلرب ؟ ))  من شركاء(( وقوله مماليككم 

  الكالب :لكم

لكم املقدم ولكن املبتدأ دخلت عليه من إلفادة العموم أو للتنصيص على العموم ألن من الزائدة كما الشيخ :

إذا قال قائل كيف جاءت من زائدة وهي ))  هل لكم من شركاء(( نصيص على العموم وقوله تقدم لنا تفيد الت

فأنتم وهم فهي سواء  مل تسبق بنفي سبقت بشرككم نعم هل لكم شركاء لكم فيما رزقناكم من األموال وغريه

مما ملكت أمياننا فيما  ليس لناوال نعم ؟ ال من شركاء فيما رزقناكم من األموال وغريه واجلواب ال يقول املؤلف 

وأنتم (( وال يشاركك أيضا يف ولدك وال يشاركك يف أي شيء متلكه نعم وقوله  مالكرزقنا فاململوك ال يشارك يف 

فيه سواء املؤلف أتى بكلمة وهم ألن املساواة ال تكون إال بني شيئني فلهذا أتى بقوله وهم وال حاجة )) وهم

ا إذ من املمكن أن نقول فأنتم الضمري يعود على املالك واململوك فأنتم أيها إليها يف احلقيقة الكالم تام بدو 

هذا الذي تسلط عليه ))  وأنتم فيه سواء(( املالكون واململوكون فيه سواء وحينئذ ال حنتاج إىل تقدير وهم وقوله 

ختافوم الضمري يعود أي أمثالكم من األشخاص ))  تخافونهم كخيفتكم أنفسكم(( النفي يعين لستم فيه سواء 

اللفظ وال باعتبار املعىن ؟ باعتبار املعىن ألن ما لو عاد إليها الضمري باعتبار اللفظ  را باعتبام على من ؟ على

لعاد إليها مفردا فلما عاد إليها مجعا صار باعتبار املعىن وقوله كخيفتكم أنفسكم املؤلف رمحه اهللا جعل األنفس 

افون من جنسكم وهلذا قال أي أمثالكم من األحرار وميكن أن يقال أنه يعود على ذات مبعىن اجلنس يعين كما خت

يعين كما أنكم لكم التسلط على أموالكم فأنتم ختافون أن يتسلطوا )) تخافونهم كخيفتكم أنفسكم(( اإلنسان 

عل وأنفس هذا مصدر مضاف إىل الفا))  كخيفتكم أنفسكم(( على هذه األموال كما تسلط أنفسكم وقوله 

كم شركاء لكم إىل آخره عندكم فكيف هي املفعول قال املؤلف رمحه اهللا واالستفهام مبعىن النفي أي ليس مماليك

وفيها  مالكأنت اللي متلك ال يشاركك يف  وهذا مثل واضح نعم أنه إذا كانت جتعلون بعض مماليك اهللا شركاء له

من خصائصه ؟ الكالم واضح جدا يف إلزام هؤالء بعد  هو من خصائصك فكيف جتعل هللا تعاىل شريكا ملا هو
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قال املؤلف نبينها مثل ذلك التفصيل لقوم يعقلون ))  كذلك نفصل اآليات(( الشرع ولذلك قال اهللا تعاىل 

يتدبرون كذلك الكاف اسم مبعىن مثل فهو إذن مفعول مطلق أين عامله ؟ نفصل أي مثل ذلك التفصيل والتبيني 

ن من الذي ينتفع ا ؟ لقوم يعقلون فإذا قال قائل إن اهللا تعاىل فصل اآليات للعاقلني وغري نفصل اآليات ولك

فلماذا خص ذلك بالعاقلني ؟ فاجلواب ألم املنتفعون ا ذا التفصيل مثل ما وصف اهللا القرآن بأنه  نيالعاقل

هو عام وباعتبار االنتفاع هو خاص واهللا هدى للمتقني ويف آية أخرى هدى للناس عامة فباعتبار اهلداية املطلقة 

قوله  )) بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل اهللا وما لهم من ناصرين (( أعلم .

هذه لإلضراب واإلضراب هنا انتقايل وليس ابطاليا ووجه ذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل ملا بني ))  بل اتبع((  تعاىل 

على أنه إله واحد ال شريك له بضرب املثل األخري املثل الذي ال ينازع فيه إال على قدرته ات الدالة هذه اآلي

مكابر املثل األخري ما هو ؟ أنه كيف جتعلون هللا شريكا هو ميلكه اهللا ميلكه فهل لكم أنتم شركاء يف أموالكم من 

عز وجل أن الذين خرجوا عن لذلك ب ال إذن فإنه يدل على أن اهللا ال شريك له بعد هذا بني امماليككم اجلو 

(( بل اتبع الذين ظلموا هم ظاملون وهلذا قال ا وأنكروا البعث وأنكروا الوحدانية أم ليسوا على حق وأمن

قال املؤلف يف اإلشراك وهذا ختصيص يف غري حمله والظاهر يل أن ))  الذين ظلموا(( ) نعم قوله أهوائهم )

قبله ألن املثل الذي قبله واضح يف أن الغرض منه إبطال الشرك ولكن لو قيل خصصه مراعاة للمثل الذي  فاملؤل

أنه يشمل هذا وغريه من الظلم كإنكار البعث مثال إنكار البعث ال شك أنه ظلم ألنه يستلزم تكذيب اهللا عز 

ون املراد وجل كما ثبت يف احلديث القدسي أن تكذيب اهللا أن اهللا تعاىل يعيده كما بدأه وقد سبق ذكره فيك

مجع هوى واهلوى يف األصل امليل مث إنه ال ))  أهوائهم(( بالظلم هنا اإلشراك وغريه مما ظلموا فيه أنفسهم وقوله 

يطلق يف الغالب إىل على اهلوى املذموم فيقال اتبع هواه دون هدى وقد يأيت للهوى احملمود كما يف احلديث وإن  

) فهنا اهلوى التابع ملا جاء به الرسول هواه تبعا لما جئت به )(( ال يؤمن أحدكم حتى يكون كان فيه ضعف 

يعين أن هذا اإلتباع ليس مبنيا على ))  أهوائهم بغير علم(( عليه الصالة والسالم ال شك أنه هوى حممود وقوله 

فالذين ار والعناد فيمن كانوا معاندين ل فيمن كانوا جاهلني وعلى االستنكعلم بل هو مبين على اجلهل والضال

لكن إذا كانوا  مأنه ال علم هلم بإتباع أهوائه ظاهراتبعوا أهوائهم اتبعوها بغري علم إذا كانوا جاهلني فاألمر 

أم بغري علم ألن من استكرب وعاند احلق فإنه كاجلاهل مبا نقول نعم معاندين فهل نقول إم بغري علم اجلواب 

اهل خري منه فإذا قال قائل كيف يصح نفي العلم مع اجل بل عز وجل فهو يف احلقيقة غري عاملالرب  يستحقه

(( وال نفي السمع مع وجوده ونفي البصر مع وجوده ملن مل ينتفع به أليس اهللا يقول  وجوده قلنا كما يصح

) أو ال يعقلون املهم (( صم بكم عمي فهم ال يرجعون )) وقال تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم ال يسمعون )

نفي السمع عمن مل ينتفع به احلاصل أن املتبعني ألهوائهم ينقسمون إىل العلم ملن مل ينتفع به صحيح كنفي أن 

ضالون وقسم  النصارىقسمني قسم جاهل حقا بىن هواه على الضالل وميكن أن منثل هلؤالء مبن ؟ بالنصارى فإن 

ال ينفعه بل ضره كاليهود قال اهللا عز  آخر مستكرب معاند فهذا يف احلقيقة ال علم عنده وإن كان له علم فإنه
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) فمن يهدي من اسم استفهام واملراد باالستفهام هنا النفي  وقد سبق لنا (( فمن يهدي من أضل اهللا )وجل 

مشربا بالتحدي ألنه سيقول من حسني جييب من يعرف ؟ صار قاعدة أن االستفهام إذا جاء مبعىن النفي صار 

د يفعلها كأنك تقول هذا أمر ال ميكن فإن كنت صادقا فأرين من يفعله فإذا جاء يفعل كذا أعظم مما قلت ال أح

من (( االستفهام مبعىن النفي صار أبلغ من النفي ارد ألن االستفهام مبعين النفي مشرب معىن التحدي وقوله 

عول هو عائد موصول اهللا فاعل أين املفعول ؟ املفعول حمذوف والتقدير من أضله اهللا وهذا املف )) أضل اهللا

قال املؤلف أي ال هادي له فسر االستفهام ))  فمن يهدي من أضل اهللا(( والعائد املوصول الذي يعود إليه 

مانعني ))  وما لهم من ناصرين(( بالنفي أي ال هادي له وهو حق ولكن كما قلت أبلغ من النفي ارد مث قال 

ف ألن مجلة اخلربية واليت قبلها إنشائية من إنشائية صحيح وال ال ؟ من عذاب اهللا الظاهر أن الواو هنا لالستئنا

وما لهم (( االستفهام من قسم اإلنشاء كما قرأنا يف البالغة أو ما يدرس يف الليل ال يعطى يف النهار نعم طيب 

صرهم منه أي يعين أن هؤالء الذين اتبعوا أهوائهم بغري علم مستحقون للعذاب ولن جيدوا أحدا ين)) من ناصرين 

            النفي هنا مؤكد مبن الزائدة الداخلة على قوله ))  وما لهم من ناصرين(( من العذاب أي مينعهم وقوله 

ل اآلن هل ما هنا حجازية أو عربية ؟ أسأوأصل الكالم بدون هذه أن يقال وما هلم ناصرون  )) ناصرين(( 

  :عربية الطالب

  :عربية اه الشيخ

  ة:حجازي الطالب

  ؟  عربيةحجازية وال  فهيجازي معناه الذي خيتص به احلجازيون والعريب الذي :حجازية ترى احل الشيخ

  :عربية الطالب

الختالف الرتكيب ألن خربها قدم وال تكون حجازية إال إذا كانت مرتبة االسم قبل اخلرب وما ملاذا عربية : الشيخ

) بعد أن توعد هؤالء املشركني مبا توعدهم به وبني لدين حنيفا )أقم وجهك ل(( فقال اهللا تعاىل  هلم من ناصرين 

   .أنه ال أحد يهديهم
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إليه وعما يف وظائفه أليس كذلك وهلذا حذف املتعلق باالسم ليكون شامال للميل إىل الدين وامليل عن الدين  

نعم وأصل احلنف ميل الرجل ، الرجل املائلة تسمى حيفا فاحلنيف معناه املائل عن إىل وال ال ؟ عن الشرك إىل 

ي أخلص دينك هللا أنت ومن تبعك أخلص دينك التوحيد وعن املعصية إىل الطاعة وقوله أي أخلص نيتك هللا أ

هللا هذا تفسري معنوي لقوله أقم وجهك ولو جعل أعم من ذلك لكان أوىل ألن إقامة الوجه تشمل اإلخالص 

ومتام اإلتباع ألن إقامة الوجه حنو الشيء يستلزم متابعته وعدم املخالفة فيكون شامال إلخالص النية واإلتباع 

كل عمل ال ينبين على اإلخالص واملتابعة فهو باطل ألنه إذا فقد اإلخالص صار شركا الذين مها أساس العمل  

وهذا لإلخالص وقال  ( إنما األعمال بالنيات ) النيب صلى اهللا عليه وسلموإن فقد اإلتباع صار بدعة وقد قال 

أتى املؤلف بقوله ))  أنت ومن اتبعك(( وهذا لإلتباع قال وقوله  ( من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد )

ال إىل آخره وال ميكن أن تكون احل))  منيبين إليه واتقوه(( ف مذموم نعم وهو قوله وص اوما اتبعك ألنه سيأتين

فكما ال خيرب عن الواحد باجلمع ال جتعل احلال مجع لواحد وما ذهب إليه  اموعة للمفرد ألن احلال وصف

فظ اآليت والثاين أن اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم خطاب له املؤلف صحيح من وجهني أوال مراعاة الل

اذهب إىل اجلبهة وألمته ألن زعيم القوم يوجه إليه اخلطاب املوجه للجميع يقول مثال الركن يف اجليش يقول للقائد 

يوجه خطابه  ؟ القائد ومن معه ال يريده وحده فاخلطاب لزعيم قوم خطاب للجميع اهللا عز وجل الفالنية من يريد

(( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء للنيب صلى اهللا عليه وسلم واملراد هو واألمة الدليل على هذا قوله تعاىل 

وحده هو بل كل األمة ويدل لذلك أيضا ب يا أيها النيب وبعده إذا طلقتم مو) اخلطاب مفرد فطلقوهن لعدتهن )

  )) ة حسنة لمن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثيرالقد كان لكم في رسول اهللا أسو  ((قوله تعاىل 

فنحن لنا فيه أسوة فنحن له تبع إذن وجه كون اخلطاب لشخص الرسول صلى اهللا عليه  وسلم لألمة له وجهان 

) الوجه (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن )الوجه األول أن خطاب الزعيم خطاب له وملن تبعه بدليل 

يؤمر به أو ينهى عنه فإننا تبع له يف ذلك له الثاين أننا مأمورون باتباع الرسول عليه الصالة والسالم فكل خطاب 

والفرق بني الوجهني ظاهر ألنه على الوجه األول يكون تناول اخلطاب لنا أصال مع الرسول صلى اهللا عليه السلم 

التي فطر )) خلق اهللا ((  فطرة اهللا(( ة نعم قال تعاىل وعلى الوجه الثاين يكون اخلطاب لنا عن طريق التبعي

))  فطرة(( وهي دينه أي ملزمون قوله )) فطرة اهللا التي فطر الناس عليها  ((وهي دينه ))  الناس عليها

البحث فيها من وجهني الوجه األول من حيث الرسم ، الرسم غري جار على القواعد املعروفة ال يف الرسم 

  ايش وجه ذلك ؟ يار رشيد يف الرسم احلاضر وجه ذلك العثماين وال 

  ....: الطالب

وليس يف القرآن فطرة مربوطة مربوطة  به ألا مفرد واملفرد تكون التاء مربوطةالتاء مطلقة فطرة وهي أن : الشيخ

  هي مفتوحة وال مطلقة إال هذه 

  :مفتوحة  الطالب
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  ربوطة ومطلقة :عجيب كأن الفتح ضد الكسر احنا انسميها م الشيخ

  : الفتح ضد اإلغالق  الطالب

  :طيب وايش اتسموا  الشيخ

  :مربوطة  الطالب

  :ويش ضد الربط الشيخ

  :اإلطالق  الطالب

يف البحث اختلف  استطاباو على كل حال هذا ألن حىت القرآن يتبع فيه الرسم العثماين طيب اإلطالق : الشيخ

كتب املصحف على غري الرسم العثماين أو ال جيوز فمنهم من قال أنه العلماء رمحهم اهللا هل جيوز لإلنسان أن ي

العصر على غري هذا  ذلكجائز ألن الرسم العثماين هو عبارة عن شكل وصورة ولو كان الرسم العثماين يف 

الوصف لكتب القرآن به أليس كذلك ؟ إذن فخضوعه للرسم العثماين يف ذلك الوقت ليس على سبيل أنه نزل 

الوجه لكن على سبيل أن الرسم يف ذلك الوقت كان على هذه الصورة وال شك أنه لو كان على  على هذا

 الصورة املوجودة حاليا ال شك أنه سيكتب عليها وال ال ؟ مثال الصالة الصورة احلالية بعد الصاد ال ألف لكن

 االزكاة مفتوحة الربا بالواو مع أ مأمنةعلى الرسم العثماين الم واو الصالة  القاعدة احلاضرة األن ال ألف لكن

ا نقول أن بعض العلماء يقول أنه جيوز أن يكتب القرآن على القواعد نعلى الرسم املوجود باأللف احلاصل أن

النحو فكتبوه وليس القرآن هذا املعروفة حاليا تعليلهم ألن هذا الرسم شكل صادف أنه يف ذلك الوقت على 

زال مكتوبا ذا لقلنا رمبا ال جيوز لكن هذا اصطالح وإذا كان اصطالحا فكل ما نازال مكتوبا ذا لو كان نا

نه ال جيوز مطلقا أن خيالف الرسم العثماين وأنه جيب أن يبقى الرسم الغرض فإنه جيوز ومنهم من يقول إ يتأدى به

ن نهم من فصل وقال إمحىت لو رمسته للصبيان على الصبورة جيب أن يكون بالرسم العثماين احرتاما للقرآن و 

املبتدأ جيوز أن نرمسه له حبسب القواعد املعروفة عنده وغريه ال جيوز قالوا ألن املبتدأ حيتاج إىل تعليم لو أنك كتبته 

 الزكوتا أليس كذلك ؟ الزكاة يقول بالرسم العثماين للمبتدأ وكتبت ميحق اهللا الربا ماذا يقرأها ؟ ميحق اهللا الربو 

ا أشبه ذلك خبالف اإلنسان العامل فإنه يكتبه بالرسم العثماين وأيا كان هذه األقوال أيا كان وم الصلوتالصالة 

صحيحا فإن ما يفعله بعض الناس اليوم من جعلهم يكتبون القرآن على صورة النقوش جيعلوا يف براويز أيهم 

مل كأننا جعلنا القرآن وشيا وتطريزا أحسن نقشا فإن هذا حمرم على كل األقوال ألنه أصبح اآلن إذا عملنا هذا الع

فتضيع قيمته وأقبح من ذلك أن جيعل على صورة إنسان نعم فقد شاهدت يف تقومي العتريي صورة إنسان بآية من 

مضادة ظاهرة وحمادة هللا ورسوله الصورة حمرمة كيف تكتب ا القرآن  ن الرأس والرجلني كأنه جالس مفرتشالقرآ

تنفعهم بالنسبة للقرآن الكرمي نعم  مااهللا لنا وهلم اهلداية صاروا يبالغون يف أشياء تضرهم نسأل واحلاصل أن الناس 

  ....: الطالب.

  صحيح ولكن الذين يقولون باجلواز يقولون حنن نكتبها على قراءة واحدة والقراءة ضبطت نعم : نعم  الشيخ

  ....: الطالب



 - 3  -

اين يف قول فطرت اهللا ما الذي فطرها ؟ فطرت اهللا الذي واخلالف يف هذا مشهور والبحث الث تما مسع: الشيخ

يقولون أنه منصوب على الفطرة فهو  اإلنسانألزموا فطرت اهللا ومثل هذا املؤلف بقوله  انصبها فعل احملذوف قدره

إذن أبلغ من ذكر العامل الذي هو ألزم حذفه أبلغ ألنه إذا وجد العامل تقيدت اجلملة به لكن إذا حذف العامل 

ذلك  أشبهألزموها اعتنوا ا متسكوا ا وما  العمول على يتسلطولسواه مما ميكن أن  صاحة لهصارت اجلملة 

من فطر  مشتق ....نعم وثالثا فطرة كلمة فطرة  احلثوهو املبالغة يف   اإلغراءعلى وهلذا يقولون إنه منصوب 

أي  ))حمد هللا فاطر السماوات واألرض (( الالشيء أي ابتدعه على غري مثال سابق كما يف قوله تعاىل 

إلنسان نعم أو يف الناس كما يف نفس اآلية هذه الفطرة أبدعها اهللا عز وجل يف ا مبدعهما على غري مثال سابق

  على غري مثال سابق وهلذا قال فطرة اهللا خلقته اليت فطر الناس عليها وهي دينه 

  ....: الطالب

 اليت فطر الناس عليها وهذه اآلية شاهد للحديث  اقال وهي دينه أو الزموه مبعىن واحد والفطرالبدع :ال  الشيخ

رته ما عبد إال لو أن املخلوق ترك وفط كل مولود يولد على الفترة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )  (

زى والشمس والقمر؟ اهللا وهلذا البهائم العجم اليت ليس هلا من يغريها أو خيرقها هل ميكن أن تعبد الالت والع

تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال  ((اجلواب ال وال نعم ؟ ال ألن اهللا يقول 

فأصل اخللق مفطور على تسبيح الرب عز  )) يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا

اجتاهات خبالف من ليس له إال ألن هلم إرادات و  ينحرفونرمبال وجل اخلالق لكن من أعطى العقول هم الذين 

وهلذا البهائم العجم كما قلت تعرف خالقها وفاطرها وال تسبح إال اهللا  عليه الفطرة العقل املعيشي فإنه ال ينطبق

  نه أي ال تبدلوه بأن تشركوا لدي ))ال تبديل لخلق اهللا (( قال  نعم وقوله اليت فطر الناس عليها 

  تعريف الفطرة ويش معتاه  ....: الطالب

ء على غري مثال سبق واملراد بالفطرة رة معناها وجود الشيء أو إجياد الشي:هو الذي ذكرناه قبل قليل الفط الشيخ

  توحيد اهللا ودين اهللا  هنا

   ....: الطالب

نافية للجنس  ي ألن الال تبديل كلنا يعرف أنه نف)) ال تبديل لخلق اهللا(( مثل ما قال املؤلف وقوله : الشيخ

على كونه نفيا لفظا ونوعا أو أنه نفي لفظا خرب معىن املؤلف مشى على األخري وأنه نفي مبعىن فهل هو باق 

  النهي أي ال تبدوا هذه الفطرة باإلشراك والنفي يأيت مبعىن النهي كثريا مثل 

   ....: الطالب

أحدمها أا مبعىن على ما تقدم ا تفسريان هنه في) ألريب فيه ) (( الم ذلك الكتاب القال اهللا تعاىل :ال  الشيخ

 )) وأن الساعة آتية ال ريب فيهامثل قوله (( ه اين مبعىن النهي ال ترتابوا فيوالث النهى أي ليس فيه ريب وال شك

وجيوز أن يكون نفيا على حنفاء هذه ال تبديل خللق اهللا أي ال تبدلوا خلق اهللا باإلشراك بل أقيموا وجوهكم 
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) ويكون املعىن (( ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم)ره وأنه ال أحد يبدل خلق اهللا كما يف قوله تعاىل ظاه

رته ومن شاء أن يضله أضله فال أحد يستطيع أن يبدل  عز وجل فمن شاء هداه بقى على فطأن األمر بيد اهللا

النهي  آلية وجهني الوجه األول أا خرب مبعىنااألمر هو اهللا وعلى هذا فيكون يف خلق اهللا نعم وإمنا الذي بيده 

املعىن ظاهرا أي ال تبدلوا وإمنا املعىن على اإلشراك وعلى  أىوعلى األول األمر ظاهر  والثاين أنه خرب على بابه

من اهللا ف ا اخللق ال يستطيع أحد أن يبدهلا بل الذي يبدهلا هو الثاين يكون وجهه أن هذه الفرتة اليت فطر اهللا عليه

فمن يهدي من (( أحد السيما وأن املقام قبل هذا  يهدهمل  إضاللهاهللا  أرادله أحد ومن أراد اهللا هدايته مل يض

( فأبواه يهودانه أو طيب من مجلة أخبار التبديل ما ذكره الرسول عليه الصالة والسالم يف قوله ))  أضل اهللا

صر وإمنا هو على سبيل التنظري والتمثيل يعين أن من وذكر األبوين ليس على سبيل احل ينصرانه أو يمجسانه )

يتصل ذا اإلنسان نعم جيعله يهوديا أو نصرانيا وكم من إنسان تنصر ال عن طريق األبوين ولكن عن طريق 

( إن اجللساء والرفقاء ومن مث حذر النيب عليه الصالة والسالم من قرين السوء ورغب يف اجلليس الصالح وقال 

الصالح كحامل المسلك إما أن يحذيك أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة وجليس السوء إما  مثل الجليس

  . أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة  )

   ....: الطالب

من القرآن  وما أشبه ذلكما كان وما ينبغي  هما كان املؤمن هذه مبعىن أنه ممتنع غاية االمتناع ألنال أى :  الشيخ

  ).(( وما كان اهللا ليضل قوما بعد إذ هداهم )ممتنع غاية االمتناع  ىنمبع تأيت

   .....: الطالب 

   ( من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له )يقول يف خطبته  النيب صلى اهللا عليه وسلم: ال  الشيخ

   .....: الطالب

إنسان إال بإذن اهللا هذا النيب عليه  احنرافو : نعم ما فيه شك ما فيه أحد يستطيع هداية اإلنسان أبدا أ الشيخ

     فيه نفعولكن ما  أيب طالبالصالة والسالم حرص غاية احلرص وبذل ما يستطيع من جهد يف هداية عمه 

) وليس معىن ذلك أننا إذا قلنا أن األمر بيد اهللا عز (( إنك ال تهدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء )

ل ويهدي ليس معىن ذلك أال نفعل األسباب كما أن األمر بيد اهللا يف إجياد األشياء يف وجل وأنه هو الذي يض

األسباب أو نقطعها إذن ال ينفع أن نقطعها فاهلداية بيد  لإجياد الرزق يف إجياد الولد نعم دفع الضرر هل حنن نفع

العربية والوجه الثاين هو  اهللا واإلضالل بيد اهللا لكن لكل منهما سبب .ما قاله املؤلف له وجه لورود ذلك يف اللغة

لك ) ذ(( ذلك الدين القيم )قال اهللا تعاىل  ألن عندنا النفي فمن صرفه عن ظاهره حيتاج إىل دليل  األصل

ك للدين حنيفا هو أي إقامة وجه )) فأقم وجهك(( الدين القيم املستقيم توحيد اهللا ذلك املشار إليه قوله 

لكن القيم أبلغ ألن القيم على وزن فيعل فهي صفة مشبهة يعين هو قيم  مل املؤلف القيم املستقيالدين القيم قا

كن القيم الكامل يف قيامه فهو أبلغ يعين أن هذا الدين نعم أبلغ من قولنا أنه مستقيم ألن املستقيم ضد املعوج ل
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  ك أنه هو القيم كما قال اهللا تعاىل س فيه اعوجاج وليس فيه نقص وال شهو الدين القيم أي الكامل الذي لي

 للعباد من إتباع شريعة اهللا سبحانه وتعاىل ) فال أقوم للعباد وال أنفع(( ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون )

ال يعلمون توحيد اهللا  مكةأي كفار ))  ولكن أكثر الناس(( باإلخالص له وإتباع رسله وقوله ذلك الدين القيم 

 مكةختصيص بدون دليل بل الدليل خيالفه ألن كفار  هوهذا ال شك أن مكةولكن أكثر الناس قال املؤلف كفار 

أكثر الناس ال يعلمون وصدق اهللا  مكةا قال أهل ليسوا أكثر الناس أليس كذلك ؟ مث إن اهللا يقول أكثر الناس م

 ة وتسعون من األلف هم األكثر وال األقل ؟ األكثر بدونتسعمائة وتسع آدمعز وجل ألن أهل النار من بين 

استفهامه ألن االستفهام جاء ليقرر هذا الشيء أكثر الناس ال يعلمون لو علموا ما صاروا من أصحاب اجلحيم 

ن ما معىن قوله ال يعلمون ؟ أي ال يعلمون أن هذا هو الدين القيم أو ال يعلمون ما ينبغي فهم ال يعلمون ولك

عن هذا الدين فإنه أن يكون عليه أو ماذا ؟ نقول اآلية مطلقة فتشمل كل شيء ينايف هذا الدين فمن خرج هلم 

حقيقة أمره وحاله وأنه جيب أن وإن علم به ومل يتبعه صار علمه كاملعدوم كذلك ال يعلم  ال يعلم أن الدين قيم

ء والثواب اجلزيل ملن قام به ايرتتب على هذا من جز  يدين هللا عز وجل مبا دان به خلقه كذلك ال يعلم ما

ايش يقتضي ؟ يقتضي العموم وهذه قاعدة معروفة أن حذف املفعول  وبة والعذاب األليم ملن خالفه فاملهموبالعق

يد العموم وله أمثلة كثرية يف القرآن ويف كالم العرب ومنه بل من أوضحه عند أهل العلم أن حذف املعمول يف

تعاىل ))  فهدى(( ) قوله (( ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضاال فهدى ووجدك عائال فأغنى )قوله تعاىل 

 له الغىن))  أغنىف)) اهلداية له وملن اسنت بسنته ((  ضاال فهدى(( للرسول صلى اهللا عليه وسلم وملن تبعه 

وجه له  مكةاملهم أنه ختصيص املؤلف بقوله كفار  ( وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي )      وألمته

  وغريه ال يعلمون نعم . مكةمن كفار  آدموالصواب أن أكثر الناس من بين 

   ....: الطالب 

ال يدل على كل اخلطابات اليت وأما كون الصورة مكية ف ....فكان فيه  مكة: إذا قلنا بالعموم مشل كفار  الشيخ

  هي عامة . مكةفيها تشري إىل أهل 

   ....: الطالب

 ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس هللا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ): يف احلديث  الشيخ

  وتقوى اهللا ما ال لبس فيه .

   ....: الطالب

ي اهللا عنهم ملا حدثهم أن بعث النار تسعمائة وتسع الصحابة رض ذاوهل آدم: أي نعم هم من بين  الشيخ

( أبشروا فإنكم في أمتين ما  وتسعني باأللف فزعوا وقالوا يا رسول اهللا أينا ذلك الواحد فقال هلم عليه والسالم 

(( ضرب بني راجعني قال ي) من(( منيبين إليه واتقوه )قال اهللا تعاىل  كانوا كثيرتين وهما يأجوج ومأجوج )

من فوائد اآلية الكرمية رمحه اهللا تعاىل خبلقه بضرب األمثال إىل آخره ) .......) مثال من ما ملكت أيمانكملكم 
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هلم ليصلوا إىل الكمال واهلدى ومن فوائد اآلية أيضا بالغة القرآن يف ضرب األمثال وهو أسلوب من أساليب 

؟  ذلكيف كاملناداة جبهل هؤالء املشركني وعنادهم   اللغة العربية يف منتهى البالغة ومن فوائد اآلية الكرمية أن

(( ضرب لكم مثال من ألم ألن األمر واضح هلم وهلذا قال  ألم جعلوا هللا شركاء من مملوكني وعنادهم 

يف تلبيتهم يقولون لبيك ال شريك لك إال شريكا هو  م) ومع هذا عاندوا وأصروا على الشرك حىت أأنفسكم )

   ....ومن فوائد اآلية الكرمية أن العبيد ال ميلكون شوف اجلهل لك لك متلكه وما م

  .... : الطالب

في املشاركة وجه ذلك أنه إذا انتفت مشاركة أسيادهم يف أمواهلم فغريهم من باب أوىل وانفرادهم أيضا ن: الشيخ 

 ميلك املشاركة ال ميلك اإلنفراد من باب أوىل إذا كان ال ميكن املشاركة مع أتباعهم فالغري من باب أوىل والذي ال 

   ....: الطالب

ميلك املشاركة لكن الذي ال ميلك املشاركة مع سيده وهو أقرب من غريه ال ميلك طيب هذا  حمل:ما فيه  الشيخ

 ( من دعا عبد وله مال فماله للذي مع أنه جاء يف احلديث الصحيح عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم 

ه وال تظن أن هذا من باب التنافر حيث أضاف املال إليه من باب اإليداع ماله اعباللذي  قال فماله )ه اعبا

الدابة وزمام  سرجكما تقول   ختصاصه كيف هذا ؟ يقول ألن اإلضافة هنا ما هي للتمليك ولكنها لالاعباللذي 

االشرتاكية حيث قالوا إن اآلية ومن فوائد اآلية ما استدل به أهل  هاكما متلالدابة وحجرة الدابة وما أشبه ذلك و 

بالشيء  معلوم ال يصح أن يستدلتدل على ثبوت االشرتاكية لقوله فأنتم فيه سواء وهو رد عليهم الرد عليهم 

) ما فيها دليل يعين ما فيها دليل على ثبوت (( ليس كمثله شيء )الذي استدلوا على نفي الصفات بقوله 

من مشمول ))  فأنتم فيه سواء(( ها دليل على نفي االشرتاكية ألن قوله االشرتاكية خالفا ملن قال ذلك بل في

ميكن أن يكون  شريكا ومن فوائد اآلية فاململوك ال  ....م النفي هل لكم يعين ما ميكن أن يكون هكذا أي نع

هذا  ومن فوائدها أيضا أنه ال يدرك))  تاآلياكذلك نفصل (( الكرمية أن هذا القرآن مفصل لآليات لقوله 

هذا التفصيل فومن فوائدها مدح العقل ألن به يدرك اإلنسان  )) يعقلون لقوم(( التفصيل إال أهل العقل الدليل 

ألن نفصل أي ))  نفصل(( طيب ومن فوائد اآلية الكرمية إثبات عظمة اهللا لقوله الذي يفصله اهللا عز وجل 

ونه معه غريه ممتنع فيكون داال على التعظيم ومن حنكم وهذه ال تكون إال للمعظم نفسه أو الذي معه غريه وك

(( هل لكم مما ملكت أيمانكم من فوائد اآلية الكرمية أيضا أن املعبود من دون اهللا ملك هللا نعم ألن اهللا قال 

) وال شك أن كل ما يف السماوات واألرض فهو ملك هللا ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا أن شركاء فيما رزقناكم )

من شركاء  هلقولكالكسب وإمنا هو فضل من اهللا لكن له أسباب ال شك مثل غريه من األمور  بال ينال الرزق 

فيما رزقناكم لكن هذا الرزق له أسباب شرعية وأسباب كونية فمثال من األسباب الشرعية انتقال املال باإلرث 

يسعى حلراثة األرض والبيع والشراء وما  واستحقاق الفقري من الزكاة وما أشبه ذلك واألسباب الكونية أن اإلنسان

  ) .(( فأقم وجهك للدين حنيفا )أشبه هذا مث قال تعاىل 
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   ....: الطالب

(( ضرب لكم مثال من : أي نعم من فوائد اآلية الكرمية إثبات القياس وجه ذلك ضرب املثل نعم  الشيخ

وألن إحلاق الفرع ))  لقوم يعقلون(( وله ) ومنها أيضا أن كون القياس دليال هو من طريق العقل لقأنفسكم )

إن القياس طريق القياس هو  بالعقل طيب إذا قال قائل إذا قلتمباألصل وهو القياس حيتاج إىل علة جامعة تدرك 

العقل فكيف يصح أن يكون دليال شرعيا ؟ فاجلواب أن الشارع اعتربه وجعله دليال شرعيا بدليل ضرب األمثال 

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن  ((  )) األلباب ة ألولواي قصصهم عبر (( لقد كان فوقوله 

يستفاد من هذه اآلية الكرمية أن املشركني وغريهم من الذين ظلموا  ))  يهدي من أضل اهللا وما لهم من ناصرين

ل ما خالفوا املنقول من فوائد أنفسهم إمنا اتبعوا أهواءهم أما العاقل ما يستعمله ولكن جمرد هوى ولو اتبعوا العقو 

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا أن ))  علم بغير(( اآلية الكرمية جواز نفي الشيء الصفة عمن ال ينتفع ا لقوله 

) ومن فوائدها (( فمن يهدي من أضل اهللا )األمور كلها اهلداية والضالل والصالح والفساد كلها بيد اهللا لقوله 

ا أحد يهدي نهم )) إذا علمت فمن يهدي من أضل(( إىل سؤال اهلداية من ربه دائما لقوله اإلنسان  انتباهلفت 

من أضل اهللا فإىل من تلجأ يف طلب اهلداية ؟ إىل اهللا عز وجل حىت نفسك ال تعتمد عليها اعتمد على اهللا عز 

آمنوا آمنوا باهللا ورسوله والكتاب يا أيها الذين  ((وجل يف اهلداية واسأله دائما الثبات وهلذا يقول اهللا عز وجل 

هم آمنوا باهللا ورسوله ولكن املراد اثبتوا على هذا الشيء اثبتوا عليه وحققوه وهذا كله ال ينال  )) ..... الذي نزل

وما لهم (( إال باهللا ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا أن هؤالء الظاملني ال جيدون من ينصرهم من عذاب اهللا لقوله 

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا أن اهللا تعاىل ال يضل أحدا إال لظلمه إذ هو الذي بدأ واحنرف يف ))  نمن ناصري

)  هذا (( بل ابتع الذين ظلموا أهوائهم بغير علم فمن يهدي من أضل اهللا )إرادة سيئة فظلم فأضله اهللا لقوله 

ضالهلم إمنا كان بسبب ظلمهم هم الذين ظلموا مفرع على الذي قبله وهلذا أتى بالفاء فمن يهدي إشارة إىل أن إ

هل يشكل عليه ما وقع من نصر املشركني يف ))  وما لهم من ناصرين(( فأضلوا والعياذ باهللا طيب إذا قال قائل 

معلوم أنه انتصار للكافرين ألن اهلزمية خلصم انتصار للخصم ؟ يف أحد حصلت هزمية للمسلمني و أحد مثال 

  اعلوا هبل يف ذلك اليوم فهل ينايف اآلية الكرمية ؟ سفيانو اآلخر وهلذا قال أب

  بإرادة اهللا ينصرون لكن بدون إرادة اهللا إذا أراد اهللا خذالم خذلوا . ....: الطالب

  : طيب وجه غري هذا . الشيخ

  أن هذا تربية للمسلمني : الطالب

اآلخرين وهلذا كانت العاقبة للمؤمنني نعم : يعين كأن نصرهم ليس ألجل أن ينتصروا ولكن ألجل ابتالء  الشيخ

) قال أهل العلم إن انتصارا هذا (( ليقطع طرفا من الذين كفروا )قال  انتصارهمبل قال اهللا عز وجل مشريا إىل 

الصالة والسالم حىت تكون ايتهم أن يقطع طرف منهم طيب  عليعلى حماربة الرسول  او يتشجعيؤدي إىل أن 

هلم  بالنسبة اإلستدراجس هذا الظهور على املسلمني نصر هلؤالء ولكن من أجل على كل حال نقول لي
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حتى إذا فشلتم وتنازعتم في األمر وعصيتم من بعد  ((واالمتحان واالبتالء بالنسبة للمسلمني ملخالفتهم لقوله 

 قال اهللا تعاىل يعين حصل ما تكرهون بعد ما أراكم ما حتبون حصل ما تكرهون مث ))  ما أراكم ما تحبون منكم

  .)(( فأقم وجهك للدين حنفيا )

  هل فيه حث على طلب العلم والعمل به: الطالب

وهل فيه دليل على ما ))  بغير علم(( : ال فيه فائدة فيه فائدة حىت على طلب العلم والعمل به لقوله  الشيخ

ليس فيه دليل ألن إضالل اهللا هلم كان  قلنا قبل قليل أنه)) اهللا  من يهدي من أضلف(( ذهبت إليه اجلربية لقوله 

 أوال فأضلوا ) فكانوا هم الظاملني(( بل اتبع الذين ظلموا أهوائهم )بسببهم فيكون هم السبب بدليل أنه قال 

  وال ال ؟ منني ؟  القدريةوالعياذ باهللا ومن فوائد اآلية الكرمية الرد على 

  )) فمن يهدي من أضل اهللا:((  الطالب

فوصف اهللا تعال اإلضالل إليه والذي يضل هو هؤالء الذين حقت  )) فمن يهدي من أضل اهللا((  : الشيخ

نه خبلق ذا قال قائل هذا مشكل أن تقولوا إعليهم الضال فدل هذا على أن فعل العبد يف تقدير اهللا وخلق اهللا فإ

  اهللا وبفعل اإلنسان وهل ميكن أن يكون الشيء الواحد مفعوال لفاعلني ؟ 

  ....: بالطال

ت ال ميكن أن : الشيء الواحد ال ميكن أن يكون مفعوال لفاعلني إال إذا اختلفت اجلهة وإال فأنا إذا قل الشيخ

آخر وأن يكون فعلي فعل لفعل آخر هذا مستحيل لكن إذا اختلفت اجلهة صح ذلك  يكن قيامي قيام لشخص

   .فنقول إن فعل العبد بالنسبة للعبد فعل مباشر له
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القيام األول النتقاء اإلرادة والثاين النتفاء القدرة  للكين مرة أردت القيام ولكين عاجز ما أقدر أقوم أيضا ما حيص 
القدرة فصار نسبته إىل اهللا و فمن الذي خلق هذه اإلرادة والقدرة ؟ اهللا عز وجل هو الذي خلق هذه اإلرادة 

ميكن أن  ماالذين قالوا  القدريةذا نرد على ان نفسه ونسسببه أما املباشر فهو اإلمواضحة نسبة السبب إىل 
يكون الفعل الواحد مفعوال لفاعلني نقول هذا حق ولكنه يصح أن يكون مفعوال لفاعلني باعتبارين الختالف 

قالوا  األشاعرةأن فعل اإلنسان ينسب إليه حقيقة وسبق لنا أن  أهل السنة واجلماعةاجلهة وهذا هو الذي عليه 
ليس له حقيقة حىت أم   ينسب لإلنسان حقيقة كسب له لكننه الإيش قالوا ؟ ري معقول يف هذا الباب و غ قوال

يقولون إذا قمت فإن القيام ما حصل بك لكن حصل عندك ويقولون أن اإلنسان إذا أخذ السكني وذبح الشاة 
جة وانكسرت ما انكسرت باحلجر ما ماتت بذحبه ولكن عند ذحبه ويقولون أيضا إذا أخذت احلجر ورميت الزجا

انكسرت عند احلجر ألم يقولون لو أنك أثبتت بأن هذه األشياء حتصل ذه األشياء أثبتت خالقني يعين هذا 
ر هذا ما هو الكسر من احلجر الذي ضرب الزجاجة معناه أنك أثبتت خالقا وهو هذا احلجر الذي خلق الكس

هذا من األمور اليت ال تعقل وال حقيقة هلا وكل إنسان يعرف أن  رةاألشاعن هذا عند معقول ولذلك يقولون إ
املسبب حيصل بالسبب مباشرة لكن من الذي جعل هذا السبب مؤثر يف املسبب ؟ اهللا عزز وجل اهللا هو الذي 

نار جعل هذا وهو الذي جعل النار حمرقة يقول إذا أدخلت الورقة يف النار واحرتقت ما احرتقت بالنار لكن عند ال
(( فأقم وجهك للدين طيب  نعم أما احملرق فهو اهللا هذا ال يفهمه أحد وال شك كالم ما هو معقول أي نعم 

(( وجوب اإلخالص هللا عز وجل لقوله  ) يستفاد من هذا احلديثرة اهللا التي فطر الناس عليها )حنيفا فط
قول اإلنسان ال إله  نمضمو اب وهو لب وإجيقويستفاد منها أن اإلخالص ال يتم إال ب))  فأقم وجهك للدين

إال اهللا فإن هذه اجلملة العظيمة مشتملة على النفي واإلثبات وال إخالص إال بنفي وإثبات هذه اآلية فيها نفي 
وإثبات ؟ أقم وجهك إثبات حنيفا نفي ألن معناه مائال إذن ففي هذه اآلية وجوب اإلخالص وفيها أن 

  جياب يعين النفي واإلثبات .اإلخالص ال يتم إال بالسلب واإل
  حنيفا ال يؤخذ منها النفى واإلثبات  : الطالب
ومن فوائد اآلية الكرمية أن م وجهك ا داعي عند أقهو ممكن يؤخذ بطريق اللزوم لكن ما هلال ، ال  : الشيخ

  اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم خطاب له وألمته من أين يؤخذ ؟ 
  :..... الطالب
رة اهللا فطأين نأخذ ؟ قوله ((  رة مناآلية الكرمية أن اإلخالص هو الفطومن فوائد ))  ن إليهيمنيب:((  الشيخ

( كل مولود يولد على عليها فتكون اآلية هذه شاهدة لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ))  التي فطر الناس

طيب ومن فوائد اآلية ))  اهللا فطرةوله (( لق هللا أنه اخلالق وحده لقومن فوائد اآلية الكرمية إثبات اخل رة )طالف
على أحد املعنيني أما ما ))  ال تبديل لخلق اهللا(( الكرمية أن ما يقدره اهللا عز وجل فال ميكن أن يغري لقوله 

أا ذهب إليه املؤلف فيستفاد منه النهي عن الشرك طيب هل ميكن أن نقول اآلية تدل على املعنيني مجيعا ؟ 
   مجيعا ألا صاحلة أن تكون للنفي وأن تكون خربية أو أن تكون للطلب فتكون إنشائية هوصاحلة للمعنيني
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   اإلنشاء هو اخلرب: الطالب
يف احلقيقة أن اإلنشاء واخلرب متعارضان لكن لو جعلنا كل واحد على انفراد مبعىن ال ندري هل أراد اهللا : الشيخ

للمعنيني مجيعا يعين أنه ال أحد يستطيع أن يغري  نا تقول هىهلذا فإنهذا أو أراد هذا وما دامت اآلية صاحلة هلذا و 
رة اليت خلقنا عليها من اإلخالص إىل الشرك ومن فوائد اآلية الكرمية أن  وال جيوز لنا أن نغري هذه الفطما خلق اهللا

من الفرتة اليت فطر اهللا  القيم املشار إليه هو ما سبق))  ذلك الدين(( أقوم األديان ما بين على اإلخالص منني ؟ 
هي الناس عليها وما أمر اهللا ا فأقم وجهك للدين حنيفا فالدين القيم هو الذي أقام اإلنسان وجهه هللا حنيفا و 

هذا الدين اجتمع فيه الشرع والفطرة الشرع ألنه  رة اليت فطر الناس عليها ومن فوائد اآلية الكرمية أن الدين أنالفط
لكان الناس   آدممن املوانع والعوارض يف بين  لالناس خلقوا عليه وجبلوا عليه ولوال ما حيص رة ألنأمر به والفط

ومن فوائد اآلية الكرمية  ( أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )على الفرتة كما جاء يف احلديث  جبلواكلهم 
) فهم بني أمرين إما ال يعلمون )(( ولكن أكثر الناس أن أكثر الناس يف هذا الباب على جهل وضالل لقوله 

لرؤساء الكفر والضالل نصفهم مباذا ؟ باجلهل وعدم  املتبعونعامل مستكرب فعلمه مل ينفعه وإما جاهل فالعامة 
وصفا العلم والزعماء منهم العارفون املوصوفون باجلهل لعدم انتفاعهم مبا علموا لكنهم يف احلقيقة يستحقون 

يسمونه اجلهل مركب وجهل بسيط ألن هؤالء والعياذ  ويسمى املخالفة عن علم ستكربونأعظم فهم جاهلون م
 موسى) وقال م )ه(( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهؤالء يعلمون أم على ضالل قال اهللا تعاىل  ....باهللا 

ته ) ومل يقل فرعون أنين ما علمت سكو (( لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرض )لفرعون 
  إقرار لكن عندهم والعياذ باهللا العناد .

   .....: الطالب 
قال املؤلف منيبني راجعني من أناب ينيب إذا رجع وقوله إليه يعين إىل اهللا تعاىل فيما أمر به وى عنه : الشيخ

هللا سبحانه يعين الرجوع من معصية اهللا إىل طاعته وقبل ذلك من الشرك إىل التوحيد هذا معىن اإلنابة وقد أثىن ا
) فاإلنابة من أفضل األحوال (( واستغفر ربه وخر راكعا وأناب )وتعاىل على املنيبني عليه كما يف قوله تعاىل 

للعابدين ألن املنيب إىل اهللا سبحانه وتعاىل دائما يذكر اهللا يف قلبه ألنه يعلم أنه انتقل من معصيته إىل طاعته 
هللا كأنه يراه فإن مل يكن يراه فإن اهللا يراه يقول املؤلف حال من فاعل أقم حىت يعبد ا هإىل توحيد اإلشراك بهومن 

وما أريد ا يعين أقيموا حال من فاعل أقم أين أقم فأقم وجهك للدين وما أريد به ألنه ظرف األول املؤلف ومن 
ال من الفاعل وما تبعه وال ال ؟ أول الكالم يقول فأقم وجهك أنت ومن اتبعك فيكو هذه حال تكون منيبني حا

للرسول صلى اهللا عليه وسلم شخصيا أما إذا قلنا أن املراد أن ))  أقم(( تبعه وهذا مبين على أن اخلطاب يف قوله 
اخلطاب لألمة املراد ا زعيمها فال حاجة إىل هذا التخصيص نقول منيبني حال من فاعل أقم وال مانع من أن 

) واتقوه خافوه وأقيموا (( واتقوه وأقيموا الصالة )آية اجلمع مث قال تعاىل  يف املفرد األولبيكون مجعا ألن املراد 
وأن املراد بالتقوى هي اختاذه  وأقوىمرارا أا مأخوذة من الوقاية وأن التقوى  تقدمت بناالصالة التقوى تقدم أا 
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ليت تذكر فيه التقوى كلها ترجع إىل وقاية من عذاب اهللا بالرجوع إىل أوامره واجتناب نواهيه وأن مجيع التفاصيل ا
سبحانه وتعاىل بفعل أوامره واجتناب نواهيه نعم فمن كان هذا  املعىن الراجع هلا وهي اختاذ وقاية من عذاب اهللا 

ه واعلم أن التقوى عندا اإلطالق عنده تقوى من وجه دون وج .....النواهي  يفعللكنه بفعل األوامر يعبد اهللا 
) كان املراد ا ) (( وتعاونوا على البر والتقوىما يقتضيه هذا التقسيم فإن قرنت بالرب لقوله شمل الدين كله كت

املراد بالرب فعل املأمورات نعم وهذا اللفظ له نظري كثري يف اللغة العربية يكون اللفظ له معىن  صارو  ترك احملذورات
) أقيموا الصالة (( وأقيموا الصالة )لكالم وقوله والذي يعني ذلك هو سياق ا االجتماععند اإلنفراد ومعىن عند 

بة ال بد ا قومية وإقامتها على نوعني إقامة واج تواا قومية وليس املراد بإقامتها لفظ قد قامت الصالة أن تأ ايتوا
ستحبات إىل ما ة وهي إضافة امللموط واألركان والواجبات وإقامة مكاإلتيان بالشر لصحة الصالة منها وذلك 

إقامتها املكملة أن يأيت اإلنسان بالنوافل ألن النوافل تكمل ا الفرائض يوم  ذكر فإا من مكمالت الصالة ومن
عطف على قوله واتقوه من باب عطف اخلاص على العام وسبق لنا أن  )) وأقيموا الصالة(( القيامة وقوله 

 (( وال تكونوا من أمهية الصالة نعم عطف اخلاص على العام يقتضي زيادة االعتناء به فهو دليل على 

 ) اخلطاب هنا يعود على الفاعل يف منيبني حال كونكم منيبني غري مشركني أيضا يف إنابتكم وقوله المشركين )
ينهى  الذين يشركون باهللا وهو شامل للشرك األصغر والشرك األكرب وهلذا))  وال تكونوا من المشركين(( 

إن الشرك ال يغفره اهللا ولو كان أصغر  كان نوعه نعم قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا " اإلنسان أن يفعل الشرك أيا
ة من اآلية أن ) ووجه الدالل(( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به )والكبائر حتت املشيئة " واستدل لذلك بقوله تعاىل 

كرة يف سياق النفي فيشمل مجيع ول مبصدر يكون املعىن إن اهللا ال يغفر إشراكا به فهو إذن نقوله أن يشرك به مؤ 
 " لئن أحلف باهللا كاذبا أحب إيل من أن أحلف بغريه صادقا رضي اهللا عنه " ابن مسعودأنواع الشرك وهلذا قال 

) أي نعم صحيح هذا (( وال تكونوا من المشركين )واضح طيب قوله  سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب ألن
  ظاهر اآلية .

   .....: الطالب
: ما قيد هو على كل حال الشرك األصغر ال خيلد صاحبه يف النار ولكن يعذب به وما قلنا أنه خيلد املعىن  الشيخ

) إذا قلنا أن هذا خطاب للرسول صلى  اهللا عليه (( وال تكونوا من المشركين )أنه ال بد أن يعذب به قوله 
ما هو عليه أو بنفي ما هو ممتنع عنه فيكون وسلم والشرك يف حقه ممتنع قلنا ال ميتنع أن خناطب شخصا بإثبات 

( يا أيها الذين آمنوا ،آمنوا باهللا (املعىن الثبوت على ما ذكر فامهني هذا طيب يقول اهللا عز وجل للمؤمنني 

) وهم مؤمنون املعىن اثبتوا كذلك إذا قلت لشخص ال تشرك وهو ال يشرك املعىن اثبت على نفي الشرك ورسوله )
) من الذين بدل بإعادة اجلار بدل من املشركني من نوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم )(( وال تكو نعم 

ة فإذا قلت البدل على نوعني تارة يكون بإعادة العامل وتارة يكون بعدم اإلعاد الذين وأفادنا املؤلف رمحه اهللا أن
لعامل هنا من املشركني الذين هذا بدل ة ال ؟ مررت بزيد بأخيه هذا بإعادمررت بزيد أخيه فهذا بإعانة العام



 - 4  -

من الذين فرقوا دينهم باختالفهم فيما يعبدونه وكانوا شيعا فرقا يف ذلك كل  ة العامل الذي هو حرف اجلر بإعاد
رون من الذين فرقوا دينهم هذا وصف هلؤالء املشركني وصف مذموم حزب منهم مبا لديهم عندهم فرحون مسرو 

هؤالء يعبدون حجرا وأولئك يعبدون مشسا واآلخرون لكل واحد منهم ملة وحنلة نعم ف اننعم فرقوا دينهم حيث ك
ويف فهم فرقوا دينهم خمتلفة مبا يسلكونه يف منهاج عبادم  يعبدون قمرا والرابع يعبد شجرا وهكذا مث إن هلم حنال

نعم  مة اإلسالمية أن تفرق دينهاغي لألأي شتتوه ووزعوه دليل على أنه ال ينب))  الذين فرقوا دينهم من(( قوله 
على إحدى وسبعني والنصارى على اثنتني وسبعني  اليهودوالنصارى فرقوا دينهم على كم افرتقوا ؟  اليهود

فهؤالء فرقوا دينهم ودينهم ما يدينون به سواء كانوا يدينون نعم واملشركون اجلاهليون حدث وال حرج افرتاق 
) هنالك (( ما نعبدهم إال ليقربونا إلى اهللا زلفى )املشركني يقولون يف آهلتهم ملخلوق أو خلالق على زعمهم ألن 

أناس آخرون يعبدون ما يعبدون من اآلهلة ال لتقرم إىل اهللا ولكن العتقادهم أم هم اآللة وأنه ال إله إال املعبود 
  عنده

  :طيب طوائف املسلمني يا شيخ  لطالبا
) شيعا يعين فرقا وأصل التشيع أو (( وكانوا شيعا )وقوله   الفوائد انشاء اهللا:طوائف املسلمني اجتينا يف الشيخ
للشيء فيقال شيعة فالن أي أنصاره فهم شيع كل طائفة منهم تنصر ما هي عليه وتؤيده  نتصاراإلأصلها  الشيعة

من يدعوا إىل ما هو يعين أم مل يقتصروا على أن تفرقوا فقط بل كل واحدة تدعوا إىل ما هي عليه ومعلوم أن 
إال ذا كل حزب منهم حزب مبعىن طائفة  االنتصارعليه ال بد أن حيذر مما خيالفه أليس كذلك؟ إذ ال يتم 

منها حيزب اآلخر أي يقويه نعم واحد ومسيت الطائفة املتفقة على رأي أو هدف أو دين مسيت حزبا ألن كل 
 عندهم مبا لديهم ، لديهم هو صلة املوصول أو متعلقها بصلة بالذي لديهم ولديهم مبعىن)) بما لديهم (( وقوله 

اهلاء ألن األصل  إىلاملوصول ؟ متعلقها هو صلة املوصول ألن لدى ظرف نعم وبين على السكون هنا إلضافته 
مضموم على فتح مقدر على آخره جلست لدى زيد أي عنده لكن هنا أضيف إىل اهلاء مثل إىل إذا أضيفت إىل 

  ال فيها إليه وعلى عليه نعم .اهلاء يق
   ....: الطالب 

اجلار وارور يقدر فعال خبالف خرب يب الصلة تقدمنا أن متعلق الظرف ط : ال نقول أنه متعلق هذا  الشيخ
ىن التقدير كائن أو مستقر وإذا قلت أكرمت الذي عندك أقول املبتدأ فإن يقدر امسا فإذا قلت زيد عندك فاملع

األصل وأما صلة  أ أن يكون مفردا يعين ال مجلة هذاالذي استقر عندك والفرق بينها أن األصل يف خرب املبتد
املوصول فاألصل أن تكون مجلة انتبه هلذا على أنه جيوز أن تقدر مستقر يف صلة املوصول لكن إذا قدرت املستقر 

أجل هذا قلنا أن لة التقدير مثال الذي هو مستقر ومن يف صلة املوصول فإن جيب أن تقدر مبتدأ أن تكون مج
هذه هنا فرحون األوىل أن يقدر يف األصل فعال حىت ال حيتاج إىل تقدير مبتدأ نعم طيب مبا لديهم فرحون طيب 

وصفهم به بأنه من فرح بشيء الزمه ولكنه  خرب كل وقوله هنا مسرورون لكن هذا الفرح إمنا قال اهللا عز وجل
فرح مذموم ألنه فرح بباطل والفرح بالباطل ال شك أنه باطل لكن لو فرحوا مبا عندهم من احلق نعم لكان فرحا 
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) فالفرح ال يذم من (( قل بفضل اهللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون )مسرورا لقوله تعاىل 
د أما فإن كان فرح بباطل فهو مذموم وإن كان فرح حبق فهو حممو  حيث متعلقهمن  هو الفرح ولكن يذمحيث 

الفرح فهذا مذموم بكل حال حىت لو كان فرح اإلنسان حبق وعداه ذلك الفرح إىل  األشر والبطر الذي ينتج عن
هذا وسيلة إىل العلو نه والعياذ باهللا يتخذ من ا أعطاه اهللا من املال والبنني ولكاألشر والبطر مثل أن يفرح مب

إذا طبقناه اآلن على ))  كل حزب بما لديهم فرحون(( واالستكبار فإن ذلك فرح مذموم لنتيجته ال لذاته وقوله 
األحزاب املوجودة ألن كل حزب فرح مبا هو عليه مستمسك به مدافع عنه موهن لغريه وجدنا اآلية تنطبق متاما 

يف األمة العربية األمة العربية اآلن متحزبة كل حزب فرح مبا عنده لكن على ما يوجد اآلن من األحزاب والسيما 
ي مالكاألمة اإلسالمية ال تتحزب ملاذا ؟ ألا حزب واحد وهو اإلسالم حىت لو اختلفت آرائه هذا شافعي وهذا 

ألحزاب ال وهذا حنفي وهذا حنبلي وهذا ظاهري وما أشبه ذلك فإا يف احلقيقة متفقة ألن كل واحد من هذه ا
قل املؤمن حقا هو الذي إذا خالفه غريه ابل إنه ميدح إذا خالفه مبقتضى الدليل عنده اإلنسان الع ىخر يضلل األ

بل حيمده على هذه املخالفة ملاذا؟ ألنه ما خالفين ألين فالن خالفين ألنه يعتقد أن  هيكره مامبقتض الدليل عنده 
الطريق  يتبع احلق إذا اتبني له ولو خالف غريه فإذاى كل مؤمن أن احلق معه وهذا هو الواجب عليه الواجب عل

يف املنهاج ألننا كلنا حنكم الكتاب والسنة وكلنا نعتقد أن هذا هو  خمتلف ؟ الطريق واحد ولو اختلفوا واحد وال
بني له احلق ) نعم من ت(( ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها )احلق فلماذا أكرهه ألنه خالفين واهللا عز وجل يقول 

وأصر وعاند وعلمنا أنه جمادل بالباطل فهذا ينزل منزلته وهذا هو امليزان يف قوهلم "ال إنكار يف مسائل االجتهاد " 
فإن هذه العبارة اشتهرت على األلسن ولكنها ما هي على إطالقها ألن مسائل االجتهاد نوعان أحدمها ما حيتمله 

إنسان إذا اجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وال ميكن أن االجتهاد فهذه ال إنكار فيها ألن كل 
نزن الناس مبيزان واحد ألن فهم النصوص أو ألن العلم باألحكام الشرعية يتفاوت حبسب اإلميان وحسب العلم 
وحسب الفهم العلم باألحكام الشرعية يتفاوت ذه الثالثة فمن الناس من يكون معه إميان صاف حىت يرى 

حلق على ما هو عليه ويفتح له باب اهلداية ومن الناس من يكون يف إميانه ضعف فيحجب عنه من اهلداية بقدر ا
سوء  وكيعلوكيع " شكوت إىل  الشافعي هاإلميان له أثر كبري حىت يف العلم وأظننا نذكر ما قالما نقص من إميانه 

(( يا نور اهللا ال يؤتاه عاصي " واهللا عز وجل يقول حفظي فأرشدين إىل ترك املعاصي وقال اعلم بأن العلم نور و 

) وال فرقان إال بعلم الناس خيتلفون يف هذا اختالفا عظيما أيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا يجعل لكم فرقانا )
حبسب ما معهم من اإلميان والتقوى كذلك أيضا خيتلف الناس يف العلم وال ال ؟ إنسان مثال يعرف كتب السنة 

أيهم أعلم ؟ األول  البخاريومسلم وغريها من كتب السنة وإنسان ما يعرف شيء إن كان جيدا يعرف  ريالبخا
رضي اهللا عنه هل عهد  أيب طالبأعلم والثالث الفهم فإن الناس خيتلفون فيه اختالفا عظيما وهلذا قيل لعلي بن 

ا يؤتيه اهللا م ما يف هذه الصحيفة أو فهبشيء فقال " ما عهد إلينا بشيء إال النيب صلى اهللا عليه وسلمإليكم 
تعاىل يف القرآن " نعم والفهم ما فيه شك أنه خيتلف الناس فيه حىت إن النص الواحد جتد بعض الناس يستنبط 

يستنبط إال مسألتني أو ثالثة وثالث يقول أنا أقرأ لكم احلديث وعليكم  مامنه مثال عشر مسائل وآخر 
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واملسلمون عموما يقولون إن اختالفنا يف اآلراء  أهل السنة واجلماعةس خيتلفون ولذلك احلاصل أن النااالستنباط ف
 ليس اختالفا يف الدين ألننا كلنا على هدف واحد وال يضلل بعضنا بعضا ولكن يستثىن من ذلك من علم احلق

أي  )) فارقوا(( راءة ) قال ويف ق(( كل حزب بما لديهم فرحون )وعلمنا أنه معاند فهذا له حقه قال  وتبني له
فرقوا دينهم من غري ما أمروا به فارقوا يف قراءة تكون ايش ؟ سبعية ألن اصطالح املؤلف رمحه اهللا إذا قال يف قراءة 

  فهي سبعية وإذا قال قرء فهي شاذة
   كال املؤلف كالم الشيخ: الطالب
  وقال قرء تكون صحيحة حىت أما لو غري :ال ال هذا له  الشيخ

  :اجلاللني كلهم  الطالب
ضر شدة دعوا رم منيبني راجعني إليه دون غريه مث  مكة) أي كفار (( وإذا مس الناس )قال   ايه نعم: الشيخ

باملطر إذا فريق منهم برم يشركون إىل آخره املؤلف رمحه اهللا خص هذه اآلية من وجهني من  رمحةمنه إذا أذاقهم 
ليس  مكةأي كفار )) إذا مس الناس و(( ومن جهة الضر فقال  جهة من نزلت فيه أو من جهة املراد به

نظر احلال الذي حتدث الناس عنه هل تنطبق على ا ولكن هل املراد بالناس عمومهم نبصحيح الناس عموم
املراد املؤمنني أو خاصة بالكفار ؟ هذه خاصة بالكفار إذن الناس من حيث هم ناس أو نقول املراد بالناس 

الناس من حيث هم وهم الكفار فعندنا اآلن وجهان الوجه األول أن نقول املراد بالناس  خلصوصبالعموم هنا ا
ما يتصفون به من إميان أو كفر أو نقول إن املراد بالناس الكفار فيكون عاما أريد به اخلاص ناس بقطع النظر ع

نعيم  األول يراد به واحد نعم وهولناس ) ا)لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم (( الذين قال مثل قوله تعاىل 
اين املهم أو جنس الث سفيانمجعوا لكم من املراد بالناس الثانية ؟ واحد وهو أبو أو غريه وإن الناس قد  بن مسعود

يراد ا أحد أمرين أما أن يراد ا املؤمنون عينا أو املؤمنون )) إذا مس الناس وأن كلمة الناس يف قوله (( 
مث املؤمنون الثانية يقول املؤلف ضر شدة فاندفع ال ما يصلح ألن احلال اليت ذكر اهللا عنه ذكرنا فهذا  نوالكافرو 

قال إذا أصابه منه رمحة باملطر إذا قلنا الرمحة مطر صار الشدة القحط وهو عدم املطر واألمر ليس كما قال 
اق الشرك فتكون للعموم أي ضر ا كلمة ضر نكر يف سيبل هو أعم ألن كلمة ضر يا إخوان املؤلف رمحه اهللا

يصيبه سواء قحط أو مرض أو فقد مال أو غري ذلك أي ضر عندما يصابون بالضر دعوا رم منيبني راجعني إليه  
) فإذا أصيبوا بالشدة عرفوا اهللا خالف ما (( فإذا ركبوا في الفلك دعوا اهللا مخلصين له الدين )كقوله تعاىل 

الذي ال يعرف ربه  ( تعرف إلى اهللا في الرخاء يعرفك في الشدة )قوله يف  سلمالنيب صلى اهللا عليه و أمر به 
إال يف الشدة هل هو عابد رغبة ؟ ال نعم وهذا الذي حتدث اهللا عنه أخف حاال ممن لو أصيبوا بالشدة دعوا 

ه حال من خملصني هذ))  دعوا اهللا مخلصين له الدين(( املخلوق نعم هؤالء أقبح ممن حدث اهللا عنهم يقول 
  فاعل دعوا وعندنا إشكال يف دعوا اهللا كيف ضم الواو مع أن الواو ساكنة ؟ دعوا اهللا .

  . الثانية حمذوفة ...يقول دعووا:  الطالب
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ء الساكنني فإذا قال قائل ت اللتقاب حرك: دعوا اهللا أقول أن الواو ساكنة كيف ضمت هنا ؟ دعوا اهللا طي الشيخ
يكون بالكسر مثل مل يكن الذين كفروا قلنا لكن ال يناسب الواو الكسر ايش يناسب  اللتقاء الساكنني التحريك

لضم اللتقاء الساكنني وأظن هذا يذكرنا بأننا نقول يف مثل الواو والياء كت باالواو ؟ الضم فعلى هذا نقول حرف
ة الثقل لكن هنا ال ئقنع من ظهورها نقول منع من ظهورها الثقل الفتحة تظهر عليها والضمة والكسرة تقدر م

يعين دعوا اهللا تنطق ا بسهولة نعم والسبب أن هذه الضمة عارضة ملاذا ؟ للتخلف من التقاء الساكنني دعوا اهللا 
إذن دعوا اهللا على هذا التقدير وهذه جاءت واحلمد هللا كما يقال رب صدفة خري من ميعاد من املعىن  ....هذه 

كلمة رب مبعىن اخلالق املالك املدبر فالربوبية ))  دعوا ربهم(( كال نعم وقوله طيب أما دعوا رم فليس فيها إش
هللا ملك السماوات واألرض مدبر يدبر األمر هذا هو الرب  مالكتقتضي هذا خلق فالذي أوجد اخللق هو اهللا 

))  مخلصين(( وه وقوله تأمل دعوا رم حينئذ عرفوا أن األمور بيده ملا وقعوا يف الشدة عرفوا أن األمور بيده فدع
  حال من فاعل

  .....: الطالب
  دعوا رم منيبني إليه : الشيخ

  من الواو : الطالب
أي نعم قال راجعني إليه دون غريه مث إذا أذاقهم منه رمحة باملطر إذا فريق منهم برم يشركون إذا أذاقهم : الشيخ

كما يتحقق اإلنسان الطعام يف فمه وهلذا عرب باإليذاق   حتققوها منه رمحة أذاقهم يعين معناه أصابتهم الرمحة حىت
منه (( وإن كان هذا ال يذاق يعين ما يفي يف الفم ولكن لتحقق إصابته كان كالشيء الذي يؤكل فيذاق وقوله 

 ما املراد بالرمحة ؟  املراد ما يقابل الضر إذا مس الناس ضر مث إذا أذاقهم منه رمحة فمثال إذا كان جدب))  رحمة
فاملراد بالرمحة املطر واخلصب إذا كان مرضا فاملراد ا الشفاء إذا كان فقرا فاملراد به الغىن املهم أنه يشمل يقابل 

  .نعم بالضر 
  ....: الطالب
ذا إذا فجائية وهي حرف مع أن إ))  إذا فريق(( فجائية وقوله )) يعين إذا إذا فريق (( : مأخوذ من قوله  الشيخ

ت منادى الفاء والفاء حرف اسم الشرط وأما إذا الفجائية فنابت منادى ؟ ألن إذا الشرطية نابذااسم ملاالشرطية 
يقول  مالكوابن  ؟اجلملة خرب فريق وهنا نسأل ملاذا جاء املبتدأ نكرة))  يشركون(( مبتدأ وقوله ))  فريق(( وقوله 

وص ألا وقعت بعد إذا الفجائية فإذا جاء املبتدأ " وال جيوز االبتداء بالنكرة " ؟ إذا مل تفد ألا أفادت وباخلص
) قال هنا إذا فريق منهم برم (( إذا فريق منهم بربهم يشركون )بعد إذا الفجائية فال بأس أن يكون نكره وقوله 

) ويف آية ثالثة (( فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون )يعين وفريق آخر ال يشرك مع أنه يف آية أخرى يقول 
) فهل نقول أن اآليات اليت ) فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلى كل ختار كفور ((
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يقول اهللا فيها إذا هم يشركون حتمل على املشركني واآليات اليت فيها فمنهم مقتصد أو إذا فريق منهم برم 
  يشركون تنزل على العموم ؟ .

  .يف بعض املرات هكذا وبعض األحوال هكذا ... يف حال الرخاء ال يدون ....: الطالب
إال اآلن ملا وصلنا اآلن إذا كان باألول قررنا أا للمشركني أو الناس  نديعهذا اإلشكال ما ورد :داحني  الشيخ

) صار عندي تردد هل اآلية عامة ونقول إن (( إذا فريق منهم بربهم يشركون )من حيث هم ناس ولكن ملا قال 
النيب صلى اهللا عليه أصيبوا بالضراء ال شك أم يلجئون إىل اهللا أكثر كما هو مشاهد وهلذا قال  املؤمنني إذا

فهذا دليل على أن اإلنسان يف حال الرخاء قد حيصل  ( تعرف إلى اهللا في الرخاء يعرفك في الشدة ) وسلم
النيب صلى اهللا عليه وجل قال  منه غفلة عن اهللا عز وجل وعدم تعرف ولكن يف حال الشدة يلجئون إىل اهللا عز

فذاك حيتاج  فيهما عذابه فإذا رأيتموهما فابتغوا إلى ذكر اهللا ) وف( إذا رأيتم إن اهللا يخيف الكسوف  وسلم
تكون خاصة )) إذا هم مشركون اليت يقول اهللا فيها (( فلما جناهم إىل تأمل إمنا الذي يبدو يل اآلن أن اآليات 

الناس حىت  )) فإا تصدق للعموم ألن إذا فريق منهم(( و))  فمنهم مقتصد(( يت يقول باملشركني أما اآليات ال
أكثر نعم ولكن الصدق حني واللجوء إليه إىل اهللا عز وجل  أصام الضر صار عندهم من الرجوع املؤمنني إذا

ة جتد عندك من نفسك إذا وقعت يف شدكثر وصالة الكسوف وحىت أنت اآلن يف الرجوع إىل اهللا واإلنابة أ
عند ذكر  االلجوء إىل اهللا عز وجل واالفتقار إليه أكثر من إذا كنت يف رخاء نعم وتأمل إن شاء اهللا حىت غد

   .ني إليه واتقوهمنيبٍ الفوائد نعم 
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الصالة     (( وأقيموا ) ووجوب إقامة الصالة لقوله (( واتقوه )طيب من فوائدها أيضا وجوب التقوى لقوله  

) خصها ومن فوائد اآلية الكرمية (( وأقيموا الصالة )) ومن فوائد اآلية الكرمية شرف الصالة وفضلها لقوله )

ومنها شدة التنفري من الشرك نأخذها من  ))كين (( وال تكونوا من المشر النهي عن الشرك صغريه وكبريه لقوله 

فإنه ال شك أن ترك الشرك من التقوى لكن هذا يكون خاص أي عطف خاص ))  واتقون(( أين ؟ بعد قوله 

من الذين (( ومن فوائد اآلية الكرمية أن أهل الشرك من شأم ودأم وعادم التفرق يف الدين لقوله  على عام 

(( وال تكونوا من      فوائدها التنبيه على أنه ال ينبغي للمؤمنني أن يتفرقوا يف دينهم قال ومن))  فرقوا دينهم

يف  ة للمشركني فأولئك الذين يتفرقون) ومنها أن التفرق يف الدين مشاالمشركين من الذين فرقوا دينهم )

املشركني جتد بعض الناس يعادي دينهم من أجل مسائل بسيطة من فروع الدين القليلة أيضا هؤالء فيهم شبه من 

لنا أنه جيب  مصاحبه أو أخاه من أجل أنه ال يطبق سنة يراها وهذا التارك هلا ال يراها نعم هذا خطأ ألنه تقد

العاقل يرى أن من خالفه  بلعلى اإلنسان أنه ال جيعل اخلالف املبين على االجتهاد سببا للنزاع والبغضاء والتفرق 

عنده فهو يف احلقيقة موافق له ألن السبيل واملنهاج واحد كلنا ميشي على الدليل فإذن أنت الدليل  من أجل قيام

موافق يل واملنتهى واحد وإن اختلفت الطرق ومن فوائد اآلية الكرمية أن أحزاب املشركني مستمسكون مبا هم عليه 

لذين أوتوا شيئا من العلوم العصرية ) ومن فوائد اآلية الكرمية أن أولئك ا(( كل حزب بما لديهم فرحون )لقوله 

وفرحوا ورفعوا رؤوسهم فيهم شبه من املشركني ألن هنا أناس والعياذ باهللا أوتوا شيئا من العلوم العصرية فاحتقروا 

ات فرحوا بما عندهم ن(( فلما جاءتهم رسلهم بالبيالدين واحتقروا العلوم الشرعية وصاروا فرحني مبا أوتوا فضلوا 

) جتد الواحد منهم إذا أدرك مسألة من مسائل الكون البسيطة رأى حاق بهم ما كانوا به يستهزئون )من العلم و 

أنه كأمنا أدرك تفاسري القرآن وأمهات السنة وأنه هو العامل احلرب الذي ال جتد له نظري واحتقر الناس وهذه مشكلة 

  .ة نعم وقع فيها بعض الناس اليوم ومن فوائد اآلية الكرمية انتهت اآلي

   .....: الطالب 

: الرسول عليه الصالة والسالم أخرب أن هذه األمة ستتبع سنن من قبلها ومع ذلك فاتباع من قبلها حمرم  الشيخ

عند اهللا شرعا وكانت هذه األمة أكثر تفرقا يف الواقع لكن ملا   ن كان موجودا قدرا لكنه غري حمبوبفهذا التفرق وإ

يتبع الفرق السابقة كم مل ها كان ال بد أن يكون هلا اثنتان وسبعون فرقة يبقى من كانت ستتبع سنن من كان قبل

واحد وسبعني  اليهودفرقة ؟ واحدة وهي الثالثة والسبعون ستفرتق هذه األمة على ثالثة وسبعني فرقة ألن 

وهذه األمة ثالث وسبعون  اثنتان وسبعون اليهودوالنصارى اثنتان وسبعون فرقة الفرقة الناجية السليمة واليت اتبعت 

  منها اثنتان وسبعون متبعة لليهود والنصارى ومنها واحدة ناجية .

   ....: الطالب

 واوعلى كل حال الفرق حاول بعض العلماء أن يعدها ال ميكن أن يكون داخل يف املوضوع حاول ا: كله الشيخ

ام حىت أوصلوها إىل اثنتني وسبعني فرقة فقسموا أصول البدع إىل مخسة أقسام مث فرقوا هذه األقس وهاأن يعد
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لكن املسألة فيها نظر ألن ال ندري ها الفرق حىت اآلن ما قامت القيامة قد تكون فرق ما ظهرت إىل اآلن و 

  تنتسب إىل اإلسالم وهي بريئة منه .

  طيب واملسلمون الذين يقلدون الكفار ما يدخلون حتت الفرق: الطالب

  أن يكون هناك أصل خمتلفون فيه . ال بدألن هذا خالف يف فرع من الفروع ال يدخلون فيه : ال الشيخ

   ....: الطالب

فهذا فمن نقول فهذا يدل على أنه هؤالء وحيتمل أن  ( فمن )والنصارى قال  اليهود: الرسول ملا قالوا  الشيخ

 تهم لكن احلديث افرتقيعين هؤالء وغري  باعتبار اجلملةيعين معناه يدل على أنه هؤالء وحيتمل إن قلت فمن 

  يدل على أم يشبهون هؤالء نعم . النصارىوافرتقت  اليهود

) أنه ال جيوز التحزب يف الدين والتشيع فيكون (( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا )ومن فوائد اآلية الكرمية  

عض املفتني إذا استفتوا قالوا على يف هذا ذم ألولئك املتعقبني ملذاهبهم ألم مشيعون للناس يف الواقع حىت إن ب

ذكروا املالكي احلنبلي إىل آخره وهذا ال شك أنه تفريق لألمة وهلذا  الشافعيأي مذهب تريد أن أفتيك املذهب 

سبق يف التاريخ أنه حيصل إىل حد القتال بني املذاهب املتبوعة وأئمة هذه املذاهب ال يرضون هذا أبدا وال فيما 

أقواهلم على قوله الرسول عليه الصالة والسالم أو أن جيعل أقواهلم مثارا للنزاع واجلدل  يرضون ألحد أن يقدم

) إىل آخره يستفد من هذه ) (( وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ....والعداء والبغضاء مث قال تعاىل 

اس ضر دعوا ربهم نعم دعوا ربهم إذا مس الن(( اآلية الكرمية أن طبيعة اإلنسان عند الضراء اللجوء إىل ربه 

 أم خالفوا وفيه دليل وهو استقر على هذا أن أولئك الذين إذا مسهم الضر جلئوا إىل غري اهللا)) ن إليه يمنيب

ويل وإذا وقع يف أمر   يدعوا الويل الذي يتبعه أو يراهناس اآلن إذا وقع يف ضر ما دعا اهللا مجيع فطر البشر إذا يف

(( ومن جعلون الشدائد جيعلوا ملن ال يستطيع أن يدفع عنهم شيئا أبدا بل وال يستجيب له هني دعا اهللا في

) خبالف الناس حىت غري املسلمني إذا أضل ممن يدعوا من دون اهللا من ال يستجيب له إلى يوم القيامة )

ذين يلجئون إىل رم يف وقعوا يف شدة ال يلجئون إال إىل اهللا عز وجل ومن فوائد اآلية الكرمية أن أولئك ال

الشدائد إذا زالت عنهم الشدائد وأخذوا بالرمحة انقسموا إىل قسمني منهم من يشرك ويبقى على شركه ومنهم من 

يبقى على إميانه إذا كان من املؤمنني ومن فوائد اآلية الكرمية أن أولئك املشركني ال يتأنون يف شركهم بعد أن ينجوا 

ألن إذا للمفاجئة فجائية وقال اهللا تعاىل يف بدأ ))  إذا هم يشكون(( ه فورا لقوله من الشدة بل يستمرون علي

  الدرس اجلديد أي نعم .

  اختالف الرمحة يا شيخ: الطالب

  اختالف الرمحة  من فوائدها: نعم  الشيخ

   .....الرد على الشيوعية : الطالب
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لئك الذين ال يلجئون إىل أحد نعم وفيها أيضا إثبات فيها الرد على أولئك الذين يقدمون أوليائهم أو أو :و  الشيخ

يليق م ) وفيها التنديد بإشراك هؤالء ألنه قال إذا فريق منهم برم فكيف (( إذا أصابهم منه رحمة )الرمحة هللا 

  جيب أن تكون العبادة له وحده .وتعاىل أن يشركوا برم الذي خلقهم ألن اخلالق سبحانه 

ن املشركني إذا أصابتهم الشدة تركوا األصنام واجتهوا إىل رم فهم يعرفون أا ال تنفعهم أل .....:  الطالب 

  ألنه ال ميلك الضر إال اهللا . .....

ال يضاف إىل اهللا ولكن ال يضاف إليه ولكن يرد على هذا أنه ميلك الضر  : ال ما فيه هذه فيه أن الشر الشيخ

) إمنا الشر مطلقا مكم من اهللا إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة )(( من ذا الذي يعصوالنفع قوله تعاىل 

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا  ((ال يضاف إىل اهللا وإمنا يضاف إىل املخلوقات املفعوالت كما سبق قال اهللا تعاىل 

هم اهللا عز وجل ليكفروا الالم هنا للعاقبة يعين أم بإشراكهم صار عاقبتهم الكفر مبا آتا )) فسوف تعلمون

هل نقول إن الباء للسببية أو أن الباء للتحقيق مبعىن أم ))  آتيناهم بما ليكفروا(( آتاهم أي أعطاهم وقوله 

بسبب ما آتاهم اهللا من الرمحة واإلنقاذ من الشدة صار  ل أن تكون للسببية أويكفرون ذا الشيء اجلواب حيتم

قال ليكفروا مبا ياهللا عز وجل أو  هعادة اإلنسان إال من عصم ذلك سببا ألشرهم وبطرهم وكفرهم كما هي

آتيناهم أي يكفروا ذا الشيء الذي آتيناهم حيث ال يؤدون شكره وكان الواجب عليهم أن يؤدوا الشكر هللا 

خرى يعن مل يقل وليتمتعوا كما قال يف آية أ اهذا يسمونه يف البالغة التفات))  فتمتعوا(( سبحانه وتعاىل وقوله 

فتمتعوا  التوكيدولكنه أمرهم أن يتمتعوا واألمر هنا للتهديد كما قال املؤلف رمحه اهللا قال أي فآتيناهم أريد به 

عاقبة متتعكم فيه التفات عن  (( فسوف تعلمون )األمر هنا للتهديد وليس لإلباحة والدليل على ذلك وقوله 

فات فيه فائدتان فائدة الزمة يف كل التفات وهي التنبيه ألن الغيبة وين الغيبة ؟ ليكفروا وقد سبق لنا أن االلت

معه فإذا اختلف وقع ملاذا اختلف السياق ؟ ملاذا كان  االكالم إذا كان على نسق واحد استمر اإلنسان فيه منساق

ب للمخاطب أو بالعكس فيقف ويهتم وال يتعمد أما الفائدة الثانية فإا ختتلف حبسللغائب مث صارت اجلملة 

السياق الفائدة الثانية هنا يف هذه اآلية هو أم إذا قوبلوا باألمر فتمتعوا صار أشد وأبلغ ديدا مما إذا قال 

 خبالف السني) قد قيل إن سوف تفيد التحقيق لكنها تفيد أيضا الرتاخي (( فسوف تعلمون )وليتمتعوا وقوله 

ألن أشد العقاب الذي يأتيهم سيكون يوم ن كذلك هنا ا تفيد التحقيق والفورية وكل شيء حبسبه وإمنا كافإ

  ).(( أم أنزلنا عليهم سلطانا )القيامة وهو متأخر مث قال تعاىل 

   .....: الطالب

قال أم مبعىن مهزة اإلنكار أنزلنا عليهم سلطانا حجة وكتابا فهو يتكلم تكلم  : تفيد التحقيق والرتاخي نعم  الشيخ

اإلنكار وهذا أحد مهزة مزة اهلأي يأمرهم باإلشراك ؟ ال أم هنا يقول املؤلف أا مبعىن بلغة مبا كانوا به يشركون 

بل أأنزلنا  يعيننتقايل ن مفيدة لإلضراب وهنا اإلضراب اإلالقولني فيها والقول الثاين أا مبعىن بل واهلمزة فتكو 

ويثبته نزلنا عليهم سلطانا يؤيد شركهم عليهم سلطان واالستفهام إذا كان لإلنكار فمعناه النفي يعين هل حنن أ
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) يقول املؤلف سلطانا حجة وكتابا (( أم أنزلنا عليهم سلطانا )نه حق ؟ اجلواب ال ما أنزلنا ذلك ويقول إ

(( أم هذا تسمى سلطانا كما قال اهللا تعاىل جوج فلواحلجة تسمى سلطانا ألن احملتج ا له سلطة على احمل

يجمعها كلها السلطة على أن السلطان يطلق على عدة معاين ف ي حجة واعلم) أعندكم من سلطان بهذا )

فإن تشاجروا فالسلطان ولي من ال ولي جاء يف احلديث ( مثل كقول الفقهاء  احلاكمالشيء فتارة تأيت مبعىن 

يت مبعىن وتأيت السلطان مبعىن احلجة وهو كثري وتأ )إن اهللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن ( وكذلك  )له

يا معشر الجن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات واألرض  ((القدرة مثل قوله تعاىل 

وليس لكم قدرة وكلها جيمعها هذا املعىن السلطة اليت ا السيطرة  ةأي بقدو  )) فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان

لم بلسان احلال وليس بلسان املقال هذا ما قاله املؤلف والغلبة وقوله فهو يتكلم قال املؤلف تكلم داللة فهو يتك

ولكنه حيمل أن تبقى على ظاهرها ألن الذي ينزل من عند اهللا كالم اهللا وكالم اهللا تعاىل يصح أن ينسب الكالم 

آن يقص على بني إسرائيل أكثر إن هذا القر (( ) (( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق )إليه كما قال اهللا تعاىل 

) الباء هنا لالختصاص أيضا أي يتكلموا ذا (( بما كانوا به يشركون )) وقوله ) ذي هم فيه مختلفون ال

الشيء ويقول أنه حق واجلواب ال إذا فليس عندهم حجة ال عقلية وال شرعية أما العقلية فقد سبق أن فطرة اهللا 

الكتب مجيع كتب املنزلة أن الشرك حق بل تعاىل كلها اإلخالص هللا وأما الشرعية فإنه مل يأت يف كتاب من ال

وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي  (( كلهم يقولون اعبدوا اهللا ما لكم غريه الرسل املرسلنياملنزلة ومجيع 

وغريهم  مكة) إذا أذقنا الناس كفار (( وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها )  )) إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون

وغريها أن املراد بالناس هنا  مكةوغريها وأفاد املؤلف بقوله كفار  مكةعامة إذا أذقنا الناس كفار  جعلها أصحهذا 

الكفار فيكون من باب العام املستعمل يف اخلاص وقد مر بنا كثريا أن العام يستعمل يف اخلاص والعام املراد به 

به رق بينهما بني العام املخصوص والعام الذي الفقه الفأصول اخلصوص غري العام املخصوص وقد سبق لنا يف 

وبني العام الذي أريد به اخلصوص فالعام الذي أريد به اخلصوص مل يرد معىن العموم به من أول األمر  مجيعا ....

د به عموم الناس من األول أما رايمل ) (( الذين قال لهم الناس إن الناس )وإمنا أريد به املعىن اخلاص فقط فقوله 

عام الذي أريد به التخصيص يعين العام املخصوص فهو أريد به العموم وهو تناوله جلميع األفراد مث أخرج بعض ال

أفراده من هذا احلكم فيكون عاما خمصوصا وعلى هذا فال ميكن أن يستدل مستدل بالعام املراد به اخلصوص ال 

ف الثاين العام املخصوص فإنه ميكن أن يستدل ميكن أن يستدل به على عموم احلكم ألنه مل يرد به العموم خبال

(( وإذا املراد بالناس هنا إذا ه هات الدليل على التخصيص ن أخرج شيئا من أفرادمل به على عموم احلكم ويقول

هم أما ) عام أريد به اخلصوص يعين الكفار ألن هذا الوصف ال ينطبق إىل عليأذقنا الناس منا رحمة فرحوا بها )

بصيغة النصب ال بوغريهم نعم  مكةله قضاءا مل يكن معاندا له إذا أذقنا الناس كفار  إذا قضى اهللا املؤمن فإنه

وغريهم رمحة نعمة فرحوا ا فرح بطر وإن تصبهم سيئة شدة مبا قدمت  مكةب بالنصب كفار ا؟ الصو  اجلر

أيديهم إذا هم يقنطون أي ييأسون من الرمحة ومن شأن املؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجوا ربه عند الشدة قوله 
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كل ما رمحة يشمل مجيع النعم من مال وأوالد وأمن ورخاء يف العيش وغري ذلك  ))  رحمة فرحوا بها(( تعاىل 

يكون أو كل ما ينعم به اإلنسان فإنه داخل يف ذلك وهلذا قال من نعمة وقوله فرحوا ا أيدها املؤلف بقوله فرح 

(( قل بفضل اهللا وبرحمته فبذلك بطر احرتازا من الفرح بنعمة اهللا فرح شكر ألن هذا ال يذم كما قال اهللا تعاىل 

هللا ورمحته وعلى هذا فالفرح نوعان فرح بطر يؤدي إىل األشر ) فأمر اهللا تعاىل أن نفرح بفضل افليفرحوا )

اخللق هذا هو املذموم والثاين فرح شكر يكون اإلنسان فرح بنعمة اهللا ولكن  عن يلوالتعواالستكبار عن احلق 

ا وهو من طبيعة اإلنسان فإن اإلنسان إذا رزق ولدا فرح وإذ مبذمومهذا الفرح حيمله على شكر النعمة فهذا ليس 

توصل إىل مسألة من مسائل العلم فرح فهو من األمور الطبيعة لكن إن أدى رزق ماال فرح وإذا كان طالب علم ف

املراد بالسيئة  ))(( وإن تصبهم سيئة هذا الكراهة الداخلة وقوله  .... الفرح إىل األشر فإنه حمرم ومذموم وإال فال

دان مال وما أشبه ذلك هذه السيئة ومسي سيئة ألنه فقر وجدب خوف فقهنا ما يسوئه وهو ضد الرمحة مثل 

الباء هنا للسببية أي بسبب وما موصولة أي بالذي وعلى هذا فالعائد ))  بما قدمت أيديهم(( يسوؤهم وقوله 

إذا (( مبا قدمته أيديهم والحظ أن اهللا عز وجل أطلق الرمحة  يقنطوناحملذوف فالتقدير مبا قدمته أيديهم إذا هم 

وذلك ألن السيئات سببها أعمال العباد  )) بما قدمت أيدهم (( أما السيئة فقيدها بقوله  ))الناس رحمة أذقنا 

) وقال (( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس )كما قال اهللا تعاىل يف اآلية التالية إن شاء اهللا 

(( وإن تصبهم مصيبة ) وهلذا قال هنا كثير )(( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن  تعاىل 

املراد مبا قدموا فعرب باأليدي عن النفس ألن غالب ))  بما قدمت أيديهم(( ) وقوله بما قدمت أيديهم )

األعمال ا وهذا كثري يف القرآن أن اهللا تعاىل يضيف الشيء إىل األيدي واملراد ا نفسنا العامة بل إن اهللا أضاف 

(( أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها نفسه واملراد ا نفسه مثل قوله تعاىل األيدي إىل 

) (( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي )ليس كقوله ))  مما عملت أيدينا أنعاما(( ) فإن قوله مالكون )

له ملا خلقت بيدي فأضاف اخللق إىل نفسه أي مما علمناه وأما قو ))  مما علمت أيدينا(( والفرق أن املراد بقوله 

إىل اليد بالباء فصارت اليد حصل ا الفعل وأما اخللق فهو مضاف إىل نفسه سبحانه وتعاىل أضافه إىل  امعد

لما خلقت (( مثل قوله ))  مما عملت أيدينا(( نفسه املقدسة وعداه إىل اليد بالباء وهلذا يغلط من جعل قوله 

(( إذا ا كسبت أيديهم أي مبا كسبوا وعرب باأليدي عن النفس ألا آلة الفعل غالبا وقوله طيب إذا مب))  بيدي

))  إذا هم يقنطون(( وقوله ))  وإن تصبهم سيئة(( ) إذا فجائية واقعة يف جواب الشرط وهو قوله هم يقنطون )

ما يف قنوط ما دامت السيئ فيهم لة على أم اتصفوا بذلك على سبيل الدوام فهم دائالأتى باجلملة االمسية للد

والقنوط يقول املؤلف ييئسون ولكنه تفسري فيه شيء من القصور ألن القنوط ليس اليأس بل هو أشد اليأس ألن 

مسى يأسا لكن إذا بلغ اليأس غايته مسي قنوطا وقد قال وإن اليأس إذا كان به شيء من الرجاء ال يسمى قنوطا 

) اجلاهلون مبا هللا عز وجل من احلكمة مبا جيرى يقنط من رحمة ربه إال الضالون ) (( ومن إبراهيماهللا تعاىل عن 

املؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجوا ربه عند الشدة وعلى  ضراء والسراء يقول املؤلف ومن شأنعلى عباده من ال
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يشاء سبحانه ويقدر  ملنسعه يعلموا أن اهللا يبسط الرزق يو )) أو لم يروا  ((  هذا فتكون اآلية يف الكفار نعم

قال املؤلف أو مل يعلموا وعلى هذا فالرؤية علمية ويؤيد تفسري املؤلف ))  أو لم يروا(( يضيقه ملن يشاء ابتالء 

(( أو لم يعلموا أن اهللا يبسط الرزق لمن يشاء وا وهي يف سورة الزمر أا جاءت يف آيات أخرى بيعلم

ا يفسر به القرآن ، القرآن وهو أعلى أنواع التفسري وميكن أن يقال إن ) أو مل يعلموا نعم إذن فأحسن مويقدر)

العلم ونفسرها هناك بالعلم كما هو لفظ اآلية  مثللكل آية معىن فنفسر الرؤية هنا برؤية البصر ال برؤية البصرية 

يعلمه أيضا بقلبه بعينه كما  أيضا يرىبالعني فإن اإلنسان أيضا  اويكون البسط والتضييق معلوما بالقلب مرئي

ألن العلم قد يكون بالرؤية وقد يكون بالسماع نعم م يعلم أو يروا إذا مل نفسر يروا بيعلموا ؟ العلم أعم ا أعوأيهم

نعم قد ال أرى أن اهللا بسط الرزق لعباده وقدره لكنين أمسع يف البالد الغنية غىن ويف البالد الفقرية فقر وما أشبه 

ن وسائل العلم متعددة خبالف الرؤية فإن طريقها البصر العلم كل احلواس اخلمسة اليت ذلك فالعلم أعم وذلك أل

تعرفوا كلها توصل إىل العلم فاللمس والشم والذوق والرؤية والسماع كلها توصل العلم وأعم ألنه إذا رأى علم 

   لتوسيع كما قال اهللا تعاىل مبعىن ا))  أن اهللا يبسط الرزق البسط(( ولكن علمه أعم ألن وسائله أكثر وقوله 

) سبق لنا أن كل شيء قيده اهللا (( لمن يشاء )) يعين يوسعه وقوله (( فيبسطه في السماء كيف يشاء )

اهللا تعاىل مشيئة جمردة ألننا نعلم أن اهللا عز وجل حكيم ال يفعل  ةباملشيئة فإنه مفعول باحلكمة وليست مشيئ

))  لمن يشاء(( ا مر عليك شيء مقيد باملشيئة فاعلم أنه مقيد باحلكمة شيئا وال يشرع شيئا إال حلكمة فكلم

يضيق ملن يشاء ابتالء ففرق املؤلف بني تضييق الرزق وبني بسطه وجعل البسط ))  ويقدر(( قال املؤلف امتحانا 

وكلها ابتالء  )((  ونبلوكم بالشر والخير فتنة )امتحانا والتضييق ابتالء والصواب أما سواء كما قال تعاىل 

فالصواب أا كلها ابتالء  ) ) (( هذا من فضل ربي ليبلوني أأشرك أم أكفرعليه الصالة والسالم  سليمانوقال 

لفرق اواالمتحان قريب من معىن االبتالء لكن اإلصابة به لبسط الرزق تقتضي شكرا ولتضييقه تقتضي صربا هذا 

اء شكر فكان خريا له وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له وهذا أصابته سر  ينهم واملؤمن يقوم بالوظيفتني إنب

االستفهام هنا املراد به التقرير يعين أم يرون أن األمور بيد اهللا عز ))  أو لم يروا(( ليس إىل للمؤمن فقط وقوله 

ذا أصابتهم ون ويفخرون إوجل وأنه يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر فكيف يقطنون إذا أصابتهم السيئة وكيف يفرح

الواو هنا ))  أول لم يروا(( أن ذلك حبكمة من اهللا سبحانه وتعاىل  وقوله الرمحة بل الواجب عليه أن يعلموا 

حرف عطف ومل أداة استفهام وأداة االستفهام هلا  الصدارة فإذن مل تسبق الواو بشيء يعطف عليه فما هو 

يد قولني القول األول أن الواو عاطفة على مقدم بعد ذا التقيأن لعلماء النحو يف مثل ه اجلواب ؟ ذكرنا فيما سبق

اهلمزة والثاين أن الواو عاطفة على ما سبق وعلى هذا فتكون اهلمزة مقدمة قبل العاطف وذكرنا أن هذا الرأي أوىل 

 لكنه يف بعض األحيان يصعب على اإلنسان أن يقدر شيئا يرى أنها من حيث األصول ألن األول وإن كان جيد

(( يبسط  أن اهلمزة لالستفهام وأن الواو مقدرة قبلها يعين أومل يروا أسهلبمناسب للسياق وعليه يكون القول 

) والشك أن بسط الرزق وتضييقه أنه ابتالء من اهللا سبحانه وتعاىل وذلك ألن العبد الرزق لمن يشاء ويقدر )
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 ....تضيه احلكمة حيسن هلذا ما ال حيسن هلذا أحيانا يناسبه أن يبسط له الرزق وأحيانا بالعكس حسب ما تق

) إن يف ذلك أي يف بسط الرزق وتضييقه آليات لقوم (( إن في ذلك آليات لقوم يؤمنون )نعم وقال اهللا تعاىل 

أي لعالمات ))  آليات(( ا ويف ذلك خربها مقدما وقوله الذي نصبها ؟ إن فهي امسها مؤخر  ماآيات يؤمنون 

ما يستطيع يف أسباب  رنرى أحيانا بعض الناس يسعى بقد بحانه له التصرف املطلق يف عباده دالة على أن اهللا س

الرزق ومع ذلك ال ميكن جتده يبيع ويشرتي ويسافر يضرب يف األرض يطلب رزق اهللا ومع ذلك مضيقا عليه 

ق كثري مما يدل على وجتد بعض الناس يسعى سعيا بسيطا ولكن اهللا تعاىل يبارك له يف سعيه حىت يكون عنده رز 

(( إن في ذلك آليات لقوم أن األمور ال تنال بالكسب الكسب سبب لكن فوق ذلك إرادة اهللا عز وجل وقوله 

د هؤالء ) ألم هم الذين ينتفعون ذا ذه الرؤية وهذا التفكر أما غري املؤمن فإنه ال ينتفع ا وهلذا جتيؤمنون )

األمور ينسبوا إىل الطبيعة إذا كثر املطر قالوا بسبب كذا وإذا قل قالوا هذا هذه  كل الذين ال يؤمنون إذا حصل

بسبب كذا وحنن ال ننكر أن األمور هلا أسباب ولكننا ننكر أن تكون األسباب هي الفاعلة فإن الفاعل هو اهللا 

ربط املسببات عز وجل وما األسباب إال وسائل يستدل ا على حكمة اهللا سبحانه وتعاىل وأنه حكيم حيث 

) إىل فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ....)((  (( إن في ذلك آليات لقوم يؤمنون بأسباا نعم 

 إئت نعم لكنها من الرباعي الذي ىنآخره آت مبعىن أعطي ألا من الرباعي لو كانت من الثالثي لكانت مبع

سول صلى اهللا عليه وسلم شخصيا أو لكل من يتوجب اخلطاب مفرد فهل هو للر ))  آت(( مبعىن أعطى وقوله 

إليه اخلطاب ؟ قلنا إن للعلماء يف هذا رأيني إال ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى اهللا عليه وسلم فهذا 

(( يا ) ((ووجدك عائال )) هذا خاص للرسول صلى اهللا عليه وسلم (( ألم نشرح لك صدرك )خيتص به مثل 

  ) وما أشبه ذلك إذن آت ذا القرىب نعم .ما أنزل إليك من ربك ) أيها الرسول بلغ

   .... : عائال الطالب

   .: وجدك الرسول لكنه أغىن بك الشيخ

   ....: الطالب

ذا القرىب أي صاحب القرابة وهلذا قال املؤلف القرابة فالقرىب هنا ))  فآت ذا القربى(( طيب وقوله  ....:  الشيخ

الرب والصلة وأحق الناس بذلك األم واألب وإن علوا وصلتهما تسمى برا ألنه جيب أن تكون  مبعىن القرابة حقه من

والرب كثرة اخلري وغريمها يسمى صلة ألن املقصود الوصل فقط خبالف األب واألم فحقه هنا جممل  اأعلى من غريمه

ا الصلة فيمكن أن يكون قول ولكنه مبني بنصوص أخرى من القرآن والسنة وهو أن حق األبوين الرب وحق غريمه

آت (( قال املؤلف من الرب والصلة على سبيل التوزيع من الرب يف األبوين والصلة يف غريمها يف أويل األرحام نعم 

يعم كل قريب ولو كان كافرا ألن العلة القرابة ليست اإلسالم لو قال آت )) ذا القربى ((وقوله ))ذا القربى حقه 

آت ذا القرىب واملسكني وابن السبيل املسكني هو الفقري وهنا  ة اإلميان فيختص احلكم به املؤمن حقه لقلنا العل

أطلق املسكني واملراد به الفقري واملسكني يف الصدقة وقد مر علينا أن املسكني إذا أطلق يشمل الفقري والفقري إذا 
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قه دفع حاجته ألنه فقري قال أهل العلم أطلق يشمل املسكني وإذا قرنا مجيعا افرتقا واملسكني له حق ما حقه ؟ ح

وإطعام اجلائع وكسوة العاري فرض كفاية إذا قام ا من يكفل سقط عن الباقني وابن السبيل املسافر ومسي ابن 

سبيل ملالزمته له والسبيل الطريق وكل من الزم شيئا يسمى ابنا له قالوا كما يقال ابن املاء لطريه طري املاء يسمى 

فاالبن لكل من الزم الشيء قال من ذلك  أشبهويقال للرجل الذي يكثر السفر يف الليل ابن الليايل وما ابن املاء 

الصدقة هذا تفسري حلق املسكني وابن السبيل وقيل املراد بابن السبيل الضيف ألنه عابر سبيل ولكن الصحيح أنه 

تبع له  النيب صلى اهللا عليه وسلموأمة املسافر ويشمل الضيف وال ال ؟ يشمل الضيف ألن الضيف مسافر قال 

يف ذلك أفادنا املؤلف ذه اجلملة أن اخلطاب يف قوله وآت موجه للرسول صلى اهللا عليه وسلم شخصيا واألمة 

تبع له وقد سبق لنا أن وجه ذلك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو زعيم أمته فوجه اخلطاب إليه وإن كان 

  (( ذلك خير للذين يريدون وجه ون أمته تبعا له على سبيل التأسي به نعم قال شامال أو أنه خاص به ويك

) ذلك املشار إليه إتيان أو إيتاء ذي القرىب حقه واملسكني وابن السبيل خري كلمة خري هنا يراد به التفضيل اهللا )

ن امسا جمردا عن تستعمالن امسي تفضيل وتستعمال روش اوال اسم وليست بتفضيل ؟ قلنا فيما سبق أن خري 

) هذا ليس املراد ا (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )التفضيل كما يف قوله 

) الظاهر أنه ال يراد ا التفضيل وإمنا املراد أن (( ذلك خير للذين يريدون وجه اهللا )التفضيل كذلك هنا قال 

نعم وهذا دليل على اإلخالص يعين خري ))  لذين يريدون وجه اهللال(( هذا خري ضد الشر لكنه قيد بقوله 

  للمخلصني الذين يريدون وجه اهللا أما غري املخلص فإنه ليس خريا له لكن هل هو خري للمؤمن ؟
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 )) .....ال خير في كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس ((قال تعاىل  

) (( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهللا فسوف نؤتيه أجرا عظيما )فجعل اهللا تعاىل ذلك خريا مطلقا مث قال 

ا للفاعل إال بنية اإلخالص وأظن هذا فجعل هذا الشيء خريا مطلقا ملا فيه من النفع املتعدي ولكنه ال يكون خري 

؟ قد تنتفع وقد  تظاهر لو أنك تصدقت على شخص بدراهم أ بثوب يلبسه انتفع وال ال ؟ طيب هل تنتفع أن

تنضر وقد ال تنتفع وال تنضر إن فعل ذلك رياء انضررت وإن فعلته إخالصا انتفعت وإن فعلته جمرد سجية  

) قال املؤلف أي ثوابه مبا يعملون أي ثوابه هذا (( للذين يريدون وجه اهللا )نا وطبيعة فإنك ال تنتفع وهلذا قال ه

يناسب الصحيح وإمنا هو على طريق أهل التأويل الذين ال يؤمنون بالصفات اخلربية اليت أخرب اهللا ا  ال تفسري

 أهل السنة واجلماعةق عن نفسه كالوجه واليدين والقدم وما أشبهها فتفسري الوجه بالثواب خطأ وليس على طري

بل هو على طريق أهل البدع املؤولني الذين يسمون أنفسهم مؤولني وهم يف احلقيقة حمرفون والصواب أن املراد 

إشارة إىل أن فعل مثل هذه األمور هللا فإنه سوف يرى اهللا عز  اتبوجه اهللا وجهه الذي هو صفته وأن يف اآلي

  سنة وإمجاع السلف أن املؤمنني يرون رم كما يرون القمر ليلة البدر .وجل ويلقاه كما ثبت ذلك يف الكتاب وال

  ليكن ذلك خري للذين يريدون وجه اهللا ؟. ... : الطالب

  ال ينتفع ا: الشيخ

  ....: الطالب

فهو خري له  ا بالنسبة للمعطىأم يدون وجه اهللا هذا بالنسبة للمعطييكون خري إال للذين ير  مانقول  إيه : الشيخ

  ىت لو يعطيه إنسان كافرا لو يعطي كافر شخصا ماال انتفع به لصاحله .ح

  . ولكن ال تكون خريا للمعطي:  الطالب

تكون إال بالنية أما بالنسبة للمعطى فهي خري على   ما: نعم هي ال تكون خريا للمعطي إال بالنية املعطي  الشيخ

 ذه النية أما املعطى فال شك أنه له خري على كل حال  كل حال فاهللا ما ذكر يف اآلية هنا اخلري للمعطي إال

  كما تفسره آية النساء .

   .....: الطالب

حسنة وية أي نعم والثانية بالظاء  عيني) األوىل ناضرة بالثواب (( إلى ربها ناظرة ): ال معروف الطريق  الشيخ

واملفلحون خربه فصل تدأ وهم ضمري ) أوالء مب(( وأولئك هم المفلحون )قال  ....ألا من النظر بالعني 

املفلح هو الذي فاز باملطلوب وجنا من املهروب من أفلح إذا فاز وأصل الفالح أصله البقاء كما قال الشاعر 

صار شامال لكل ما حصل به املطلوب وجنا به من املرغوب ح ال فالح معه " يعين ال بقاء ولكنه "واملسن والصب

ضمري الفصل هل هو اسم وال حرف ملة امسية تدل على أن الفالح الزم هلم نعم اجل)) هم المفلحون  ((وقوله 

ر الصحيح أنه حرف ال حمل له من اإلعراب وال يعرب ألن ما الفائدة من ضمري الفصل ؟ الفائدة احلصال نعم ؟ 

لك إذا قلت زيد العاقل والثانية التوكيد والثالثة الفرق بني الصفة واخلرب مثال ذ فقط له ثالث فوائد األوىل احلصر

نعم صحيح لكن حيتمل أن تكون العاقل صفة لزيد وأن اخلرب ما بعده زيد العاقل حممود  هقل خرب ازيد مبتدأ والع
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ع يفصل ومييز بني التاب ألنهمثال فإذا قلت زيد هو العاقل تعني أن تكون العاقل خربا وهلذا قيل له أنه ضمري فصل 

من  العاقل أقوى يف الداللة على احلصرفادته للتوكيد واضحة فإن قولك زيد هو ا إاللي هو النعت وبني اخلرب أم

   نا نتبع السحرة إن كانوا هم ل(( لعيف القرآن  فالحظقولك زيد العاقل أما كونه ال حمل له من اإلعراب 

خرب واجلملة خرب كان  ) لو كان له حمل من اإلعراب لقال لو كانوا هم الغالبون يكون مبتدأ والغالبونالغالبين )

   .جيء به للفصل نعميعين فدل هذا على أنه ال حمل له من اإلعراب وهو على املشهور عند النحويني حرف 

  .....: الطالب

وإذا أذقنا الناس  ((نعم قال اهللا تعاىل  .... معىن الضمري : إذا كان حرف صورة الضمري لكن معناه ليس الشيخ

     يستفاد منه هذه اآلية الكرمية )) سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطونرحمة فرحوا بها وإن تصبهم 

سبحانه وتعاىل قد جيعل النعم ) يستفاد من هذه اآلية أن اهللا (( بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) .....

ا اليش ؟ للعاقبة طيب ألن ذكرنا أن الالم هن))  ليكفروا بما آتيناهم(( سببا للكفر فيكون الكفر معنا هلا لقوله 

سببية أما إن جعلناها ))  بما آتيناهم(( ومن فوائد اآلية الكرمية إثبات األسباب إذا جعلنا الباء يف قوله 

))  آتيناهم بما ((لالختصاص فليس فيها دليل ومن فوائد اآلية الكرمية أن ما أصابنا من نعم فإنه من اهللا لقوله 

) (( فتمتعوا فسوف تعلمون )ضرر عليهم لقوله اطهم بنعم اهللا سبحانه وتعاىل ومنها حتذير الكافرين وأن انبس

نعم سبق  أبطايلومنها بالغة القرآن وذلك باالنتقال من الغيبة إىل اخلطاب الذي يسمى يف اصطالح البالغيني 

  لنا فوائد االنتقال 

  ....: الطالب

أم  (() طيب مث قال عز وجل (( فسوف تعلمون )وله ومنها إثبات اجلزاء من أين نأخذه ؟ من ق:إال يف  الشيخ

من فوائد هذه اآلية أن أولئك املشركني ليس هلم حجة  )) أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون

) ومن فوائدها أن من صنع شيئا بدليل فال لوم عليه من أين (( أم أنزلنا عليهم سلطانا )على شركهم لقوله 

) يعين لو كان هلم سلطان ما نلومهم وال نعذم ومنها أن اتهد (( أم أنزلنا عليهم سلطانا )قوله يؤخذ ؟ من 

استند إىل دليل وهلذا مل يضمن للنيب صلى اهللا  ألنهاملتأول ال إمث عليه ملاذا ؟ العتماده يف اجتهاده على دليل 

ال ال إله إال اهللا السبب ألنه متأول طيب ومل يلزم مل يضمنه الرجل الذي قتله بعد أن ق أسامة بن زيدعليه وسلم 

قلب على األرض والتمرغ فيها ملاذا ؟ ألنه متأول ومل يلزم تبن ياسر بقضاء الصالة حني تيمم عن اجلنابة بال عمار

ألا متأولة وعلى هذا فكل متأول يظن أنه على  اإلستحاضةاملرأة املستحاضة بقضاء الصالة وهي ترتكها وقت 

ب فإنه ال إمث عليه لكن هل هذا يشمل األصول والفروع أم هو خاص بفروع الدين ؟ قال شيخ اإلسالم أنه صوا

أن يكون الدين منقسم إىل أصول وفروع وقال إن  ابن القيميشمل األصول والفروع وأنكر شيخ اإلسالم وتلميذه 

املقسمني الصالة عندهم من قسم األصول  هذا التقسيم ال أصل له ال يف الكتاب وال يف السنة فهذه الصالة عند

وال من قسم الفروع ؟ الفروع وهي من آصل األصول هي الركن الثاين من أركان اإلسالم ومع ذلك هي عندهم 
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من قسم الفروع نعم وأشياء خيتلفون فيها وهي عندهم من قسم األصول ويرون أن االختالف فيها مساغ  

ربه واختالفهم يف نعيم القرب وعذاب القرب يف بعض الصور وما  ليه وسلمالنيب صلى اهللا عكاختالفهم يف رؤية 

أشبه ذلك مما هو من العقائد ومع ذلك يرون أن االختالف فيه سائغ فالشاهد أن املدار كله على قاعدة من 

ه مل ) فمن اجتهد يف طلب احلق وحتراه ولكن(( ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها )قواعد الشرع وهي قوله تعاىل 

لة نشهد هلم ميكن يعين عندنا مثال فيه علماء أج مايوفق له مع حسن النية وصحة املطلب هل نقول هذا آمث ؟ 

إلسالم واالنتصار لإلسالم ومع ذلك هم خمالفون للسلف يف العقيدة وحنبهم وال نؤمثهم بالدين والصالح وحب ل

لعلماء معروفني بالصالح واإلصالح وحب اخلري طوائف من ا النوويمثل من ؟ كابن حجر وابن اجلوزي وكذلك 

ونعلم أم جمتهدون نعم اإلنسان الذي تبني له احلق ولكنه عاند وأصر هذا يعامل مبا يقتضيه عناده وإصراره 

) هي يف مسألة أصولية الشرك لو كان هلم (( أم أنزلنا عليهم سلطانا )تعاىل طيب وهنا اآلن الذي قال اهللا 

أم أنزلنا عليهم  ((ها ما استحقوا العذاب وال اللوم ولكن ليس هلم حجة طيب قوله تعاىل حجة يعتمدون علي

اليت حيتجون يستفاد منها أيضا أنه ال بد أن يكون السلطان واحلجة  )) سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون

هار نعم ومن فوائد اآلية الكرمية بالكالم هو أوضح ما يكون من اإلظ والتعبري))  يتكلم فهوا واضحة لقوله (( 

كان عز وجل يعذم بدون أن يقيم عليهم احلجة ولكن إلظهار عدله سبحانه هور عد اهللا سبحانه وتعاىل وإال  ظ

وتعاىل صار يطالب باحلجة هؤالء مع العلم أنه ال حجة هلم ومن هذا النوع املوازين يوم القيامة والكتب يوم 

اهللا وإال فاهللا تعاىل له احلكم وإليه املنتهى قادر على أن يعذب بدون ميزان وبدون   القيامة كل هذا إلظهار عدل

اقرأ كتابك كفى بنفسك (( كتاب ولكنه سبحانه وتعاىل بعدله بكمال عدله يعطى اإلنسان كتابه ويقال له 

حلساب قال بعض السلف لقد أنطقك من جعلك حسيبا على نفسك صحيح لو تتذكر ا))  اليوم عليك حسيبا

احسب ايش يكون هذا عدل وأنت قال لك خذ الدفرت  ووارث صادربني واحد معاملة وحساب لو أن بينك و 

احلساب وقال عليك كذا ولك كذا قد يكون يف هذا شبهة لكن يعطيك  توال ال ؟ عدل خبالف لو ما أمجل

  نعم  أي نعم مث قال تعاىل اإلنصافالدفرت ويقول أنت حاسب نفسك هذا غاية 

   ....: طالبال

(( وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا  نعم وايش يف بعده  الصحيح أين ما أخرت ماشي طبيعي طيب ....: الشيخ

) يستفاد من اآلية الكرمية أن الرمحة من اهللا تفضال بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون )

وأما كوا تفضال فألنه مل يذكر هلا سببا نعم تفضال ))  ذقناوإذا أ(( منه وامتنانا كيف ذلك ؟ أن قوله من كقوله 

ومن فوائد اآلية الكرمية ذم الفرح إذا كان على سبيل األشر والبطر قد تقولون من أين نأخذه من  طيبوامتنانا 

إذا  (( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهمد الفرح باألشر والبطر من قوله ياآلية من أين يؤخذ من اآلية ؟ تقي

) ميكن يؤخذ أن الفرح املذموم من الصفة اليت بعده نعم طيب ومن فوائد اآلية الكرمية أن السيئة ال هم يقنطون )

تعاىل يف سورة  هفإن قال قائل ما تقولون يف قول ناهم نعمبوما أصتضاف إىل اهللا ألنه قال وإن تصبهم ومل يقل 
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السيئة ال  طيبفما هو اجلمع  ))....  ل كل من عند اهللاوإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ق ((النساء 

كمة حليئة بل و لكن إجيادها ليس بسال ؟ إيقاعها ليس بسيئة هي سيئة أي أن إيقاعها سيئة وال تضاف إىل اهللا 

ءا هذا رجل لدغ ابنه واحتاج لكن بالنسبة لفعل الفاعل ال يكون فعل الفاعل سو فالشيء بنفسه قد يكون سوءا 

أملا ؟ أملا إذن هذه سيئة وال ال لكن كي والده إياه   النار وكواه فصرخ االبن فرحا أمىل كي فأمحى احلديدة يفإ ابنه

سيئة حسنة ؟ حسنة فحينئذ جيب أن نعرف الفرق بني الفعل واملفعول فالسوء والشر إمنا هو بالنسبة ملفعول اهللا 

ا أبدا بل هو خري هو فعل نفسه فإنه ال ميكن أن يكون شر من الصفات املنفصلة عن اهللا أما بالنسبة للفعل الذي 

كان   ن اخلري نوعان خري لذاته وخري لغريه فما كان شرا يف نفسه وقدره اهللا فهو خري لغريه وماوميكن أن تقول إ

ن الشر ذا جوابان اجلواب األول أن يقال إنقول هكذا ؟ فإذن لنا على هخريا يف نفسه فهو خري واضح ممكن 

 فعل اهللا بل هو يف مفعوله أما إجياد اهللا له فهو خري ملا يتضمنه من احلكمة البالغة هذا واحد ونظريه ايش ليس يف

؟ نظريه كي اإلنسان ابنه ليشفى من املرض فهو يف ذاته الكي شر لكن بالنسبة لفعل األب يا عبدالوهاب نظريه 

لذاته كاملطر والنبات  غريه فما كان خريا حمضا فهو خريلله خري هذا وجه أو يقال إن اخلري نوعان خري لذاته وخري 

 طواألمن وما أشبه ذلك وما كان شرا لذاته فهو خريا لغريه إذا كان الشر خريا لغريه صار ذا خريا فاجلدب والقح

ظهر الفساد في البر والبحر بما   ((واخلوف وما أشبه ذلك خري ألنه يؤدي إىل خري كما قال اهللا عز وجل 

عرفنا أن الشر نعم ومن فوائد اآلية الكرمية  )) أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون كسبت

  ال يضاف إىل اهللا وإمنا يضاف إىل مفعوالته من فوائد اآلية الكرمية أن السوء ال ينال الناس إال بأعماهلم لقوله 

مور الدينية واألمور الدنيوية أو يف األمور ) طيب سؤال هل هذا يشمل السوء يف األ(( بما قدمت أيديكم )

الدنيوية فقط ؟ فيهما مجيعا فاجلدب والقحط بسبب األعمال السيئة واملعاصي كذلك زيغ القلب بسبب املعاصي 

) إذن املصائب الدينية والدنيوية كلها بسبب أعمالنا حنن فلو استقمنا استقامت (( فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم )

يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اهللا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واهللا ذو  ((لنا األمور 

النافع  نسان فيه بنييكون إال بعلم يفرق اإل مافرقانا إذن التقوى سبب للعلم ألن الفرقان  )) الفضل العظيم

قول هذا يشمل أمور الدين وأمور الدنيا ومن فوائد اآلية الكرمية حترمي القنوط من رمحة والضار واحلق والباطل إذا ن

اهللا من أين يؤخذ ؟ ألن اهللا أطلقه على سبيل الذم إذا هم يقنطون هذا دليل على حترميه ودليل على حترميه بالنظر 

الرجوع إىل اهللا يعين إذا قنط من رمحة اهللا كيف يرجوا رمحة اهللا فيستحسر وييأس والعياذ أن القنوط يستلزم عدم 

   .باهللا وال يتعرض ملا فيه الرجاء واألمل

   .....:  الطالب

  .: البالء مبا يؤمل هذا سوء والبالء مبا يسر هذا ابتالء وليس سوء الشيخ

  ....: الطالب
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من أجل التمثيل  لكنحيانا يكون االبتالء باملصائب ليس من أجل عقوبة : يبتلى على قدر إميانه ألن أ الشيخ

أم حسبتم أن  (() (( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين )والبيان وهذا مر علينا أنه قد يقع 

ء مع وقلنا أن االبتال )) ... تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء

استقامة احلال ليس املراد به تكفري سيئة حصلت بل املراد به رفع درجات ألن الصرب ما يكون إال على بلوى 

(( بما لقوله  البحثاالختيار يف  تينال إال مبشقة طيب ومن فوائد اآلية الكرمية نعم إثبا ماوالصرب مرتبة عالية 

ة الذين يقولون إن اإلنسان ما له اختيار يف العمل ومن اجلربيمن ؟ ) فيكون يف ذلك رد لقول قدمت أيديهم )

قد يذم على أعمال القلوب ألن القنوط من  سان قد يعاقب على أعمال القلوب أوفوائد اآلية الكرمية أن اإلن

  أعمال القلوب ألنه أشد اليأس وحمله القلب نعم .

   ....: الطالب 

  : يف مثل ومن يضلل  الشيخ

   ....: الطالب

إضافة اإلضالل إليه لكمال تصرفه وهلذا قرن باهلداية لبيان كمال التصرف نقول هذا املقصود بيان كمال :  الشيخ

(( فلما زاغوا أزاغ اهللا التصرف ال يعين هذا إضافة الشر احملض مث إن إضالل اهللا هلم يف الغالب كما قال تعاىل 

(( أولم يروا أن اهللا يبسط الرزق هللا عز وجل ) فنقول هذا من باب العدل يف حق هذا الرجل قال اقلوبهم )

) يف هذه اآلية الكرمية تقرير ما حيدث يف الكون من بسط لمن يشاء ويقدر إن في ذلك آليات لقوم يؤمنون )

االستفهام للتقرير كما سبق ومن فوائدها أن سعة الرزق وتضييق الرزق   )) ألن يروا لم أو(( الرزق وتضييقه لقوله 

ومن فوائدها أنه ال ينتفع باآليات إال ))  لمن يشاء((  عز وجل ومن فوائدها إثبات املشيئة لقوله كله بيد اهللا

  ) واهللا أعلم .(( إن في ذلك آليات لقوم يؤمنون )املؤمنون لقوله 

(( وآت قه ) ملا أمر اهللا تعاىل بإيتاء ذا القرىب ح(( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فال يربوا عند اهللا )

) (( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس )) إىل آخره حذر من هذا األمر ذا القربى حقه والمسكين ...)

) أي علت ومنه الربوة للمكان املرتفع (( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت )الربا يف اللغة الزيادة لقوله تعاىل 

يزيد فيها كما لو باع صاعا بصاعني من  املادهيف أشياء يعين  أو نسئيف أشياء أما يف الشرع فالربا احملرم هو زيادة 

بيد فهو ربا إذا فضل أو باع دنانري بدراهم مع تعطيل القبض فهذا ربا  االرب صاعا من الرب بصاعني من ولو يد

دة فهو ربا لغوي هذا هو الذي ) فاملراد به الزيا(( وما آتيتم من ربا )نسيئة وكالمها حمرم وأما الربا هنا يف اآلية 

وما أعطيتم من ربا لريبوا يف أموال الناس فال يربوا عند اهللا وكيف  أى) (( وما آتيتم )عليه مجهور املفسرين فقوله 

أعطيتم من ربا فسره املؤلف بقوله بأن يعطي شيئا هبة أو هدية ليطلب أكثر منها تعطي لشخص ألجل يعطيك 

رد عليك أكثر مما وهبت اآلن آتيت شيئا لريد عليك أكثر منه نقول هذا آتيك ربا أكثر أو به من أجل أن ي

 بلكن إذا قال قائل أنا ما أعطيته له أنا أعطيته شيئا حصل به الربا أجاب املؤلف عن هذا فسمي باسم املطلو 
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ما عليه أكثر املفسرين  أكثر كأنه أعطى ربا ألنه أعطيه هذا عاملة فيكون هذا الذي أعطى ليعطىالزيادة يف امل من

وعلى هذا فيكون الربا هنا لغويا أم شرعيا ؟ لغويا نعم وهنا قال املؤلف ربا أو هدية الفرق بني الربا واهلدية أن اهلبة 

وهلذا قال الرسول  ايقصد ا جمرد اإلحسان إىل املعطى فقط واهلدية يقصد ا التودد واإلكرام هذا الفرق بينهم

فيه شيء ثالث يسمى صدقة ايش يقصد به ؟ ثواب اآلخرة فما يقصد  ( تهادوا تحابوا )الم عليه الصالة والس

  نعم قال وما يقصد به نفع املعطى فهو ربا  به ثواب اآلخرة فهو صدقة وما يقصد به التودد واإلكرام فهو هدية

 اإلنسان أحد من ذوي ) كأن اهللا عز وجل حذر من أن يؤيت(( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس )

) أي فال يزيد عند اهللا عز وجل (( فال يربوا عند اهللا )القرىب أو املساكني أو ابن السبيل الزم يعطى حقه قال 

(( وال تمنن ألن هذه احلالة حال دنيا نازلة وهلذا ى اهللا عنها فقال لرسوله صلى اهللا عليه وسلم يف قوله 

) (( فال يربوا عند اهللا )تعطى أكثر فلما كانت هذه احلال نازلة قال هنا  ) يعين ال تعطي ألجل أنتستكثر )

قال لريبوا يف أموال الناس املعطني أي يزيد فال يربوا فال يعين فال يزيد وقال املؤلف يزكوا عند اهللا أي ال ثواب فيه 

ن يف تفسري هذه كره املفسرو اهللا عز وجل هذا ما ذ  حال ال تنبغي فال يكون فيها أجر عند اللمعطني وذلك أل

) الربا الشرعي (( وما آتيتم من ربا )وغريه وعندي أنه حيتمل يف اآلية معىن آخر يقول  ابن عباساآلية ورووه عن 

أن الربا الذي تعطونه غريكم وإن كان يزيد يف أمواهلم فإنه نعم ال يربوا  ربا يعينلوخياطب اهللا عز وجل املعطني ل

(( وما يستحسر املال الطيب نعم فال خري فيه ويؤيد ذلك قوله ى العكس حيصل به النحس عند اهللا بل إنه عل

) ففرق بني املراد وبني املتقدم كما أن اهللا عز وجل آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم المضعفون )

ه الربا وكذلك أيضا يف سورة يقرن بينهما يف بعض اآليات مثل ما ذكر يف سورة البقرة ذكر اهللا اإلنفاق وذكر بعد

واتقوا  ((  )) يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا اهللا لعلكم تفلحون  (( عمرانآل 

(( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم  )) وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترحمون ((  )) النار التي أعدت للكافرين

آلن ما رأيت أحدا م ينفقون يف السراء والضراء ولكن هذا االحتمال حىت ا) وذكر من مجلة أوصافهم أ....)

هو أن يعطي اإلنسان شيئا هبة أو هدية ليعطى أكثر األول املعىن األول فهمناه جيدا يقولون باملعىن قال به وإمنا 

  فإن هذا وإن زاد يف أموال املعطني فإنه ليس فيه زيادة عند اهللا ألنه خلق مذموم .

  ....: البالط

لكن لو قال قائل ما تقولون إذا أهدينا إىل شخص معروف باملكافأة والبذل وأنا ما قصدت فهل جيوز أم : الشيخ

يدخل يف هذا النهي ؟ هو  اء والوزراء وامللوك وما أشبههم؟ ما دام أنك ما قصدت فإنه ال يضر اإلهداء لألمر  ال

ثر نعم وهلذا إذا كغالب الذين يهدون إمنا يريدون الزيادة يريدون أغالب الذين يهدون للملوك والكبار من األمراء 

هدايا فال يعطى هدايا إال من  ة أو دوا ما فائدة اهلدايا ما يعطىعرف اإلنسان بأنه ال يعطي إال مثل القيم

تم يعين ) قال وما آتيتم ، آتي(( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا )عرف أنه يبذل أكثر ويرد أكثر قال 

      إعراا ظرفية بدليل قوله  بيان ملا يف قول وما آتيتم وما هناأعطيتم من زكاة من هذه حرف جر وهي بيانية 
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) فارتبطت الفاء باجلواب يعين ومهما آتيتم من زكاة ذا القيد تريدون وجه اهللا (( فأولئك هم المضعفون )

ملؤلف صدقة ويف هذا القيد نظر إن قصد ا صدقة التطوع أما قال ا))  من زكاة(( فأولئك هم املضعفون وقوله 

يش الدليل على إطالقها على لصدقة تطلق على الواجب واملستحب و إن قصد ا الصدقة مطلقا فنعم ألن ا

اة ) وهذا الواجب واملستحب إذن يقول من زكاة املراد ا الزك(( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )الواجب ؟ 

هلا إىل صدقة على أن املراد ا تطوع ؟ والصواب أن املراد بالزكاة هي الزكاة الواجبة ة باملعىن األول كيف حنو الواجب

املراد الواجبة إذن ما آتيتم من زكاة أي من صدقة واجبة ايش ألا مراده عند اإلطالق أقيموا الصالة وآتوا الزكاة 

  نعم .

   ....: الطالب

مع أن الصحيح أن الزكاة املفروضة مبكة على الفرض هذه تدل على األجر فقط  أي نعم هذه ما تدل الشيخ

) نعم قلنا من زكاة (( تريدون وجه اهللا )لكن تقديرها وابتدائها هو الذي كان باملدينة هذا هو الصحيح وقوله 

  ) .(( فأولئك هم المضعفون )من هذه بيانية بيان ملا الشرطية وقوله 

  ا وجه اهللا وله هي صفة ؟تريدون  ....: الطالب

) يعين تريدون ذه الزكاة اليت آتيتم تريدون وجه اهللا (( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا ): أي نعم  الشيخ

ن أ وجه اهللا إما أن يريد وجه غريه أوهذه اجلملة شرط للثواب واألجر أن يريد اإلنسان وجه اهللا ألن من ال يريد 

أراد وجه غريه فليس له أجر بل عليه وزر ألنه مرائي مشرك فال تقبل منه وإن مل يرد وجه اهللا  نعم إذا ال يريد شئا

وال غريه لكنه أراد إبراء ذمته فقط نعم كما هو غالب من يؤدي الزكاة بل اهللا يعاملنا بعفوه غالب من يؤدي حق 

الصالة تقربه من اهللا عز وجل ويريد  يريد إبراء ذمته ما يشعر بأن هذه ....الصالة أكثر الناس عندما يصلى 

القرب ا إىل اهللا هذا غالب الناس إال من وفق وصار ينتبه عند فعل الطاعات إلرادة وجه اهللا وهو اإلخالص 

ذه العبادة الذي ال أراد وجه اهللا  وال أراد وجه غريه وإمنا  أراد ا إبراء ذمته باع الرسول عليه الصالة والسالم وإت

وال ال ؟ تنفعه بال شك وتربأ ا ذمته ورمبا يؤجر لقيامه لركن من أركان اإلسالم بل يقني يؤجر ولكن رمبا تنفعه 

يشعر بأن هذا مما أوجب اهللا عليه فيؤديه ألن هذا ال شك أنه تعبد هللا من فعله تعبدا لكن   هيؤجر أيضا بكون

املراد به ))  اهللا وجه(( نه يريد جمرد إبراء ذمته وقوله كونه يريد بذلك وجه اهللا والتقرب إليه هذه حالة أعلى من كو 

     ا ثواب ) ما فسرها ولكنه فسرها باآلية اليت قبلها بأ(( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا )املؤلف يقول 

اهللا ذات الصواب أن املراد بوجه ) يف إثابتهم مبا أرادوه نعم ف(( تريدون بها وجه اهللا فأولئك هم المضعفون )

   .وجه اهللا ال ثوابه نعم وفيه إشارة كما سبق إىل رؤية املؤمنني رم

  هل هنا قدرنا حمذوفا ...:  الطالب

  : ال نقدر شيء اآلية ما حتتاج لتقدير . الشيخ

  : تريدون رؤية اهللا ؟ الطالب
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فأولئك هم  ب الشرط) هذا جوا(( فأولئك هم المضعفون ): ال ما هذا تريدون وجه اهللا نعم وقوله  الشيخ

ن على التضعيف ألن الفعل الثالثي إذا دخلت أولئك ومعىن املضعفون أي احلاصلو  ضمري فصل واملضعفون خرب

به الدخول يف الشيء نعم مثل قوهلم أمدد أي دخل مدا فمعىن أضعف هنا أي صار من عليه اهلمزة فقد يراد 

املضعفون الذين حصلوا على مضاعفة األجر والثواب  ذوي اإلضعاف واإلضعاف معناه الزيادة يعين أولئك هم

زيادة الزيادة الذين آتوا الزكاة يريدون وجه اهللا ب فهذا ليسأن يربوا يف أموال الناس  أرادوا نخبالف األولني الذي

هؤالء هم املضعفون أي الداخلون يف اإلضعاف مضاعفة فأولئك هم املضعفون قال املؤلف املضعفون ثوابا يعين 

(( وما آتيتم من زكاة اخلطاب  وماوزادوه مبا أرادوه مث قال فيه التفات عن اخلطاب إىل الغيبة  نذين يضاعفو ال

) هذا خطاب وكان مقتضى السياق لو كان على نسق واحد أن يقال أنتم املضعفون ولكن تريدون وجه اهللا )

   .التنبيه من مجيع االستفادات ) وفائدة االلتفات كما قلنا فيما سبق(( فأولئك هم المضعفون )قال 
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) ما قال وقلت لكم أو أقول لكم تعظيما لشأنه (( وقال ربكم ادعوني )فيه تعلية للشأن مثل التعبري بقوله  

املراد بذلك تعظيم شأن هؤالء الذين أرادوا وجه اهللا عز وجل بكوم حصلوا على مضاعفة شىء طيب  كلتعاىل  

م ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من اهللا الذي خلقك ((مث قال تعاىل  األجر والثواب خبالف األولني 

) به اهللا الذي (( سبحانه وتعالى عما يشركون )يقول املؤلف ال  )) شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء

خلقكم يعين أوجدكم من العدم لكن اخللق ليس جمرد اإلجياد بل هو اإلجياد بتقدير بل إن بعضهم قال إن اخللق 

وا لذلك بقول الشاعر " وألنت تفري ما خلقت وبعض الناس خيلق مث ال يفري " يف األصل هو التقدير واستدل

ايش معىن ما خلقت ؟ أي ما قدرت ولكن الصحيح أنه يطلق على اإلجياد املسبوق للتقدير فمعىن خلقكم 

تهم من (( ولئن سألوال ال ؟ حىت عند املشركني  مسلمأوجدكم إجيادا مسبوقا بالتقدير واإلحكام واإلتقان وهذا 

نون أن يدعي أنه خلق نفسه أبدا أو يدعي بأنه خلق بدون خالق ا) وال ميكن ألحد إال خلقهم ليقولن اهللا )

) ال فأنت ما خلقك أبوك وال خلقتك أمك وال خلقك أحد من (( أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون )

  مث رزقكم . ثانيا لممسسبحانه وتعاىل فهذا أمر البشر وال من غري البشر إال اهللا 

   ....: الطالب 

  . العربة بقوهلم: يقولون إن الطبيعة فيعرتفون ؤالء اخللق لكن هؤالء مكابرون  الشيخ

  ؟ هلم اخللقايش وصف  أهل الطبيعة:  الطالب

ل على هذه الصفة وصار يتفاعل وما شابه ذلك لكن يقرون مبوجد ال هذا الشيء وجد يف األز : يقولون  الشيخ

ولون أن هذا الشيء مثال هذا اإلنسان أو هذا احليوان وجد هكذا صدفة يقرون مبوجد وهي الطبيعة فنقول هلم يق

) .رزقكم أي أعطاكم والرزق يف اللغة العطاء ومنه قوله (( ثم رزقكم )هذه الطبيعة فمن الذي أوجدها وقوله 

أعطوهم نعم وهل أحد  )) ..رزقوهم منهوإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فا ((تعاىل 

 هاإلنسان أعطيتيدعي أن الرازق سوى اهللا قد يدعي أحد قد يقول فارزقوهم منه اهللا قال فارزقوهم فأنا رزقت هذا 

فإمنا هو  آدمفيقال لكن من الذي خلق ما أعطيت ؟ اهللا الذي رزقك هذا هو اهللا ومهما كان من عمل بين 

الصنائع والبناء وغري ذلك ليس إال جمرد حتويل يعين تغيري من شيء إىل شيء  آدمبين حتويل ال إجياد كل أعمل 

وإال فاألصل هو اهللا عز وجل هو اخلالق وهو املوجد نعم هذا الرزق اللي أعطيته هذا الرجل أعطيته كيسا من 

ن اهللا وإن كان قد الطعام صحيح أنك رزقته لكن من الذي أوجد هذا الكيس ؟ اهللا عز وجل فإذن الرزق أصل م

( ولهن عليكم رزقهن ) وقوله عليه الصالة والسالم (( فارزقوهم منه )يوجد على أيدي بعض الناس لقوله تعاىل 

لكن يقال من الذي خلق هذا الرزق ومن الذي جلبه إليك ومن الذي قدر أن تعطيه  )وكسوتهن بالمعروف 

يعين بعد هذا اخللق واإلعداد اخللق إعداد والرزق إمداد اهللا عز ) (( ثم يميتكم )هذا ؟ كله اجلواب هو اهللا وقوله 

، مييتكم يعين بعد احلياة الدنيا يكون املوت مث أمدك مبا به قوامك بعد ذلك مييتكم  وهيأكوجل أوجدك وأعدك 

أما املوت  وهو مفارقة الروح البدن مفارقة تامة ألن النوم فيه مفارقة تفارق الروح البدن ولكن ليس مفارقة تامة
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الذي هو املوت فهي املفارقة التامة ولكنها تعاد إليه يف قربه إعادة برزخية ليس كإعادا يف الدنيا طيب مث مييتكم 

) شركائكم هذه مضافة إىل م )(( هل من شركائكمث حيييكم احلياة اآلخرة اليت ليس بعدها فناء قال اهللا عز وجل 

  املفعول وال إىل الفاعل ؟ 

  إىل الفاعل  : الطالب

من شركائهم الذين أشركتموهم فتكون مضافة إىل املفعول يعين هل من هؤالء الذين أشركتموهم باهللا ؟ :  الشيخ

  وهلذا قال املؤلف ممن أشركتم باهللا .

   ....: أشركتم  الطالب

  ممن أشركتموهم ال أشركتم لكن أشركتموهم أصال :  الشيخ

  أن اإلنسان مشرك :  الطالب

نعم إذا أشرك فاملشرك به مفعول فمعىن شركائكم ليس معىن هم الذين شاركوكم أو أشركوكم بل أنتم  : الشيخ

) (( هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء )الذين أشركتموهم مع اهللا فهو مضاف إىل مفعوله قال 

  من يفعل من ذلكم من شيء إعراب من يفعل ايش حملها من اإلعراب ؟ 

  املصدر  : مفعول الطالب

: ال حيتمل أن تكون نكرة موصوفة والتقدير هل من شركائكم أحد يفعل ذلك نعم وحيتمل أن تكون  الشيخ

نعم واألول أحسن موصوال على أا مبتدأ مؤخر أي الذي من شركائكم هل الذي يفعل ذلك من شركائكم 

من زائدة وصحت )) شيء  من(( نكرة موصوفة يعين هل من شركائكم أحد يفعل من ذلك وقوله الكون ت

" وزيد يف نفي وشبهه فجر نكرة كما  مالكزيادا بأن االستفهام هنا مبعىن النفي ومن زيادة النفي كما قال ابن 

املشار إليه ما هي ؟ هل من شركائكم من ))  هل من شركائكم من يفعل من ذلكم(( لباغ من مطر " وقوله 

ء واإلماتة فعلى هذا يكون اجلواب عن كونه مفردا مذكرا مع أن السابق يفعل من ذلكم نعم اخللق والرزق واإلحيا

أربعة أشياء مجع يقال ألنه أول باملذكور من يفعل من ذلكم أي من ذلكم املذكور فصح أن يأيت اسم اإلشارة 

ن هذه يعين ما ميكن أن يفعل هؤالء يفعلون أي شيء م))  من شيء(( مفردا مذكرا ألنه عائد إىل مذكور وقوله 

اليت أشركت األمور ال اخللق وال الرزق وال اإلحياء وال اإلماتة نعم وهذا على سبيل التحدي فإذا كانت هذه اآلهلة 

(( ذلك بأن اهللا هو الحق اهللا ال تفعل شيئا من هذا هل تصح أن تكون آهلة ؟ ال بل تأليهها باطل لقوله تعاىل ب

يف ربه  إبراهيمأنه حييي ومييت كالذي حاج  لنظر لو ادعى مدع) يبقى اوأن ما يدعون من دونه هو الباطل )

صلى اهللا عليه وسلم قال له ريب الذي حييي ومييت قال أنا أحيي وأميت فما هو اجلواب لو قال قائل إن  إبراهيم

من املعبودين من يستطيع أن حييي ومييت ؟ نقول هذه دعوى باطلة ألن اإلحياء واإلماتة من اإلنسان ليست 

) إىل آخره )... (( وآت ذا القربى حقه و المسكين وابن السبيل حياء وإماتة ولكنها فعل سبب حيصل به إ

اء ومن فوائدها وجوب إيتمن فوائد اآلية الكرمية أن هلؤالء األصناف الثالثة حق القريب واملسكني وابن السبيل 
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الوجوب ومن فوائدها أن األقرب فاألقرب األمر وخالصة األمر  أين تؤخذ من هؤالء حقهم من أين تؤخذ ؟ من

لكن كيف األحق احلق هو أن لدينا فائدة سبق أن قررتاها وهو ))  ذا القربى(( أحق من أين تؤخذ ؟ من قوله 

أن احلكم إذا علق على وصف فكل ما كان أكثر يف هذا الوصف فهو أحق نعم إذا علق احلكم على وصف 

شيء فهو أحق فمثال إذا قلت أدب العاقل علق التأديب مباذا ؟ العصيان فكلما كان هذا الوصف أشد متكنا يف 

إيش يقتضي ؟ كل من كان أشد معصية كان أشد تعذيبا وال ال ؟ وإذا قلنا أكرم املؤمن كان من ذلك كل من  

اإلكرام  كان أقوى إميانا صار أكثر إكراما ذا القرىب علق احلق مباذا ؟ ذا القرابة فكل ما كان أقرب كان أحق يف

واضح فهذه القاعدة مفيد لطالب العلم أنه كلما علق احلكم على وصف قوي ذلك احلكم بقوة ذلك الوصف 

نظرا لتعليقه بالوصف يفيد عليته وهذا أيضا القاعدة الثانية أن تعليق احلكم بالوصف يفيد ذلك الوصف علة فلما 

 ال حيب املفسدين إنه ال حيب املفسدين إلفسادهم تقول أكرم املؤمن ملاذا ؟ إلميانه أدب الفاسق لفسقه واهللا

وهكذا نقول إن تعليق احلكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف وأنه علة احلكم وبناء على هذه القاعدة تأيت 

القاعدة األوىل هذه طيب ومن فوائد اآلية الكرمية أن كل من كان أحق باإلحسان فهو أوىل به ألن املسكني أحق 

من الغين وابن السبيل واملسافر املنقطع به كفله أحق من غريه من فوائد اآلية الكرمية أن النفع املتعدي باإلحسان 

خري من غريه وهل هو خري للفاعل ؟ خري له بشرط وهو خري لنفسه وإن مل ينتفع به الفاعل بناء على ذلك يتفرع 

ني ما نقول هذه صدرت من كافر ما فيها على هذا أن ما يبذله الكفار من منافع للمسلمني هي خري للمسلم

اإلصالح من الكفار أصلح طريقا من الطرق من هذه الشركات الكافرة هل يكون يف هذا  اخري ال لو أن أحد

خري ؟ نعم خري ال شك فيه لكن ليس خريا هلم إمنا هو خري لغريهم ومن فوائد اآلية التنبيه على أمهية اإلخالص 

) ومن فوائدها أنه كلما كان العمل أخلص هللا كان أكثر خريا ريدون وجه هللا )(( ذلك خير للذين يلقوله 

حنن أخذنا أنه فيه خري من هذا اإلخالص لكن كلما كان أخلص كان الال من أين نأخذ هذا احلكم ؟ للفاعل 

وصول مع أكثر خريا لإلنسان من القاعدة اليت مرت علينا أن هذا احلكم علق بعلة بالذين يريدون ألن اسم امل

فكلما كان اإلنسان أخلص يف إرادة وجه اهللا كان خريا  متاما فيكون خري للذين يريدون إذاصلته كاسم الفاعل 

ووجه اهللا عز وجل قال أهل العلم أنه ))  اهللا وجه(( أكثر خريا له ومن فوائد اآلية الكرمية إثبات الوجه هللا لقوله 

ا ال يقعوا يف احملذور فال يقولوا إخربية حمضة يعربون عنها باخلربية لئمن الصفات اخلربية ألن عندهم أن الصفات 

بعضية مثال أو جزئية ألن التبعض والتجزئة يف ذات اهللا عز وجل حمرم إطالقه فالوجه واليد والعني والساق والقدم 

صفات معنوية معاين نعم كل هذه يعرب عنها بالصفات اخلربية لكن السمع والعلم والقدرة واحلياة ايش تسمى ؟ 

) وال شك أنه (( يريدون وجه اهللا )ومن فوائد اآلية الكرمية اإلشارة إىل رؤية اهللا عز وجل كيف ذلك ؟ لقوله 

(( وجوه يومئذ ناضرة ثابت رؤية اهللا عز وجل ثابتة يف القرآن والسنة وإمجاع السلف ففي القرآن قال اهللا تعاىل 

احلسن إىل را ناظرة بالظاء من النظر وهو الرؤية هى األوىل ؟ من النضارة و  ) ايش معىن ناضرةإلى ربها ناظرة )

(( للذين ) وفيه آية ثالثة (( على األرائك ينظرون )بالعني وهذه اآلية من أصرح ما يف القرآن وفيه آيات أخرى 
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(( لهم ما وفيه آية رابعة بأا النظر إىل وجه اهللا  النيب صلى اهللا عليه وسلم) فسرها أحسنوا الحسنى وزيادة )

(( ال تدركه األبصار وهو يدرك  ...) وفيه آية خامسة وهي قوله تعاىل يف األنعام يشاءون فيها ولدينا مزيد )

) ألن هذه اآلية تدل على الرؤية ألن اهللا قال ال تدركه ونفي اإلدراك يدل على ثبوت األصل نعم ولو  األبصار )

صار فنفي األخص يقتضي وجود األعم وهلذا كانت هذه اآلية اليت يستدل ا أهل كان ال يرى لقال ال تراه األب

هلم طيب الفرق بني الصفات املعنوية واخلربية أن الصفات  ال دليال ى نفي رؤية اهللا صارت دليال عليهالتعطيل عل

ات اخلربية فهي تدل على املعنوية معاين تدل على معاين كالسمع والبصر والعلم والقدرة وما أشبه ذلك وأما الصف

اإلنسان وساق اإلنسان وقدم اإلنسان وعينه  هوجاض فيد اإلنسان فصفات هي أبعاض لنا هي بالنسبة لنا أبع

  مثال هذه أبعاض لنا لكن ما نسميها بالنسبة هللا أبعاض بل مساها أهل العلم الصفات اخلربية نعم .

الطواغيت ومن كان يعبد  فاليعبدقول من كان يعبد الطواغيت : يوم القيامة يأيت اهللا سبحانه وتعاىل ي الطالب

فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ باهللا  وتعاىل  بصورة غري اليت يعرفون الشمس فليعبد الشمس فيأتيهم اهللا سبحانه

فينطلقوا مث مكاننا حىت يأتينا ربنا قال مث يأم يف صورته اليت يعرفوها فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا  هذامنك 

  . يتبعهم

  مايف هنا مبتدأ:  الشيخ

  إال :  الطالب

  فينطلق :  الشيخ

  فيتبعهم :  الطالب

يكشف عن ساق فيسجد هللا ما كان يسجد له يف الدنيا املهم على كل حال مش اإلشكال يف اهللا نعم :  الشيخ

  هذا 

  ؟ فيتبعهم : اإلشكال كيف ينطلق الطالب

لك إمنا مر علينا أن  ها إحنا ما نبحث فيها حىت تؤكد وال مرت على هذهتأكدذه ما أعرفها ه: ما أدري  الشيخ

  تتبع ما كانت تعبد حىت تلقى يف النار . األمم

   كل إنسان ينطلق إىل آهلتهم  .....: الطالب 

أخذه : أي نعم طيب من فوائد اآلية الكرمية أن الفالح يكون بأمرين باإلخالص وفعل املأمور به من أين ن الشيخ

    ) وهؤالء املشار إليهم أتوا بالفعل والثاين اإلخالص نعم مث قال تعاىل(( وأولئك هم المفلحون )؟ من قوله 

   .)(( ما آتيتم من ربا )

  : ما الفائدة ؟ الطالب

وما آتيتم من ربا ليربو في  ((مث قال تعاىل  : الفائدة أن الفالح يكون بفعل املأمور به مع اإلخالص  الشيخ

من فوائد هذه  )) موال الناس فال يربو عند اهللا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم المضعفونأ

اآلية الكرمية أن من بذل ماله من أجل احلصول على أمر الدنيا فإنه ال أجر له يف ذلك من أين تأخذ ؟ من قوله 
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أعطوا يف اآلية السابقة ايش  ناآلية السابقة الذي وهذا عكس األولني الذين سبقوا يف ))(( فال يربوا عند اهللا 

يريدون ؟ يريدون وجه اهللا هؤالء بالعكس هؤالء يريدون االزدياد مبا أعطوا ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا التنبيه 

العمل السابق مع  اإلخالص مع العلم ويف )) (( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللاعلى أمهية اإلخالص لقوله 

من فوائد اآلية الكرمية التنبيه على اإلخالص من أين تؤخذ ؟ تريدون وجه اهللا ومن فوائدها أيضا أن اإلخالص 

قد رتب اهللا تعاىل اإلضعاف ) ف(( فأولئك هم المضعفون ) مضاعفة األعمال تكون حبسب اإلخالص لقوله

قليل يكون كل من كان أخلص هللا فعمله أكثر مضاعفة وهذا  على إرادة وجه اهللا وعلى ما قررنا يف القاعدة قبل

أمر ال شك فيه فإن مضاعفة األعمال تكون بأسباب كثرية منها شرف الزمان ومنها شرف املكان ومنها شرف 

الفاعل ومنها شرف العمل ومنها اإلخالص ومنها اإلتباع كل هذه األسباب الستة من أسباب املضاعفة ، 

الزمان مثل كرمضان والعشر األول من ذي احلجة هذا لشرف الزمان واملكان كاحلرمني  املضاعفة بسبب شرف

واألقصى نعم فإن العمل فيها أشرف من غريه العمل يف املساجد الثالثة أشرف من غريه ومنها الفاعل كالصحابة 

غ مد أحدهم وال ( لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلالذين قال فيهم الرسول عليه الصالة والسالم 

صالة والسالم ويلحق ذا العاملون يف آخر الزمان يف أيام الصرب الذين يتمسكون بسنة الرسول عليه ال نصيفه )

ألن هؤالء يضاعف هلم األجر وإن كانوا ال ينالون مرتبة الصحابة لكن يضاعف أجرهم  مع تباعد الناس عنهم

ألنه ال أحد يشك أن اإلنسان الذي يعمل يف حميط يعملون كما  بسبب ما جيدونه من الغرابة وخمالفة الناس هلم

يعمل أن العمل عليه هني بل خمالفة الناس هي الصعبة لكن عمل اإلنسان يف حميط ال يعملونه هذا هو الصعب 

عكس وأعنف ن هذا متمسك بطاعة اهللا واملخالفون له على العارضة ستكون عنيفة ألملاأن  والشاق نعم السيما

عم دقيقة هذه ثالثة ويش    منه نني املتمسكني بدين اهللا واملتحمللنيني هو ما يكون بيكون بني املتخالفصراع 

  ؟ بقي 

  :الضاعفة حبسب العمل  الطالب

لكن جنس العمل فالصالة أفضل من غريها حبسب العمل الكثرة ما هي واردة  يكون أيضا املضاعفة: الشيخ

كما بينا لكم كثريا شرف واجلهاد يف سبيل اهللا ذروة سنام اإلسالم وهكذا  والفرض من كل عمل أفضل من نفله وأ

  اخلامس و هذه أربعة 

  :اإلخالص  الطالب

حبسب اإلخالص كما يف هذه اآلية وكلما كان اإلنسان أخلص ولو كان العمل واحدا كان عمله أشرف : الشيخ

ا يف احلج أو يف العمرة ورجعا مجيعا على السيارة من اآلخر وهلذا جتد رجلني ركبا سيارة واحدة وخرجا ودخال مجيع

بني املشرق واملغرب حبسب اإلخالص هللا والسادس ما  أكثرا تفاوت موأفعاهلما واحدة وأقواهلما واحدة وبينه

أن أفضل األعمال بعد اإلميان باهللا الصالة على وقتها ألا  النيب صلى اهللا عليه وسلمحبسب اإلتباع وهلذا أخرب 

سباب يف الشرع كلها مما يوجب للعبد العناية األعلى وجه املتابعة للرسول صلى اهللا عليه وسلم هذه حصلت 

   .من هذه األسباب نعم يستطيعها مببأعماله وأن يتحقق 
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  قوله ... له أجر مخسني منكم ويش ....: الطالب 

صل العمل مثال الصدقة مضاعفة اخلصلة اليت عاىن ا وتعب فأ له أجر مخسني منكم: املعىن يف هذه  الشيخ

ر هذا بعشر أمثاهلا عشر أمثال موجودة يف الصحابة وموجودة يف الزمن املتأخر هذا ولكن يضاعف هذا يكون أج

ا جيده من املعاناة لكن الكمية اليت حتصل للصحابة اليت قال لو أنفق أحدنا مثل مثل أجر مخسني من الصحابة مب

م فعندنا ثواب على أصل العمل وثواب مضاعف حبسب  ةخاص  نصيفه هذها ما أنفق مد أحدهم والأحد ذهب

العامل فأصل العمل كالصدقة مثال يكون هلؤالء املتأخرين أجر مخسني من عمل الصحابة باعتبار أصله ال باعتبار 

  أنه وقع من الصحابة رضي اهللا عنهم مث قال تعاىل نعم .

  م قال اى نعم منكم مل يرد على هذا قوهلم منا ومنك: الطالب 

: نعم ال يرد على هذا ألننا نعترب أصل العمل ال املضاعفة حبسب كونه صحابيا فأصل العمل مثال  الشيخ

العمل فقط فبالصحبة يزداد فيكون معىن قول الرسول عليه الصالة أصل الصحايب لوال الصحبة لكان له أجر 

ل وجيب الرجوع إىل هذا ألنه ال ميكن اجلمع بينه وبني يعين باعتبار أصل العم ( أجر خمسين منكم )والسالم 

  هذا احلديث إىل من هذا الوجه .

   ....: الطالب

كان األمر واضحا ما احتجنا نقول ايش : ما نقدر نقول ملاذا مل يقل ألن املسألة اآلن مسألة مجع ولو   الشيخ

  ميكن أن جتمع بني النصني . وجه اجلمع فما دام املسألة مسألة مجع حيتاج منا نشوف أدىن دائرة

   ....: الطالب

  : نعم الرسول خياطب الصحابة  الشيخ

   ....: الطالب

ه لعبد الرمحن بن عوف وعبد الرمحن بن عوف ال شك أنه من يف مقابلة سب خالد بن الوليدهو خياطب :  الشيخ

 ال تسبوا أصحابي فو خالد يا ( مهالالسابقني األولني وخالد بن الوليد متأخر وكان بينهما مسابة فقال له 

  ) الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه 

   ....: الطالب

: بالنسبة ملن دونه يلحق بال شك ولكن بالنسبة ملن فوقه فأهل احلديث أنه ال يلحق وهلذا قال اهللا عز  الشيخ

فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ال يستوي منكم من أنفق من قبل ال ((وجل 

اهللا الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من  ((مث قال تعاىل   ))...  وكال وعد اهللا الحسنى

من فوائد اآلية الكرمية االستدالل باألجلى واألوضح ألن اهللا استدل على بطالن آهلة إىل آخره  ))... شركائكم 

املشركني مباذا ؟ بأمر يقرونه هم وآهلتهم ما تفعل وهو اخللق والرزق واإلماتة واإلحياء ومن فوائد اآلية الكرمية متام 

قدرة اهللا عز وجل وذلك باألمور األربعة اخللق والرزق إىل آخره ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا إثبات أن ما اكتسبه 

فيها ثالثة ما أحد مياري فيها ما هي ؟ اخللق واإلماتة واإلحياء لكن الرزق اإلنسان فهو من اهللا ألن هذه األربعة 
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أظن على علم مين  جماهدقد فسره ) ف(( إنما أوتيته على علم عندي )ايش قال ؟  قارونقد مياري فيه مماري 

يل الذي لكنا نقول هذا التحصوحصلت هذا املال   ماهر مبعرفة املكاسببوجوه املكاسب نعم يعين معناه إين

حصلته مبهارتك من أين جاءك ؟ من اهللا سبحانه وتعاىل  ألن هذا الذي حصل لك بسبب وخالق األسباب هو 

وإذا كان األمر  )) ثم رزقكم (( اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية أنه ينبغي لنا استجالب الرزق من ربنا وحده لقوله 

زقه مبعاصيه ايش وجهه ؟ إذا كنت تطلب الرزق من فإنه يرتتب على هذا فائدة أخرى وهي أال نطلب ر  ككذل

اهللا هل من الالئق عقال أن تقدم له معصية لريزقك ؟ ال الذي يستدر الرزق من غريه ايش يقدم ؟ يقدم طاعته 

) إذن من (( ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب )واخلضوع له وهلذا قال اهللا تعاىل 

فقد خالف احلكمة والصواب أليس كذلك ؟ فهؤالء الذين يطلبون الرزق بالربا  املعاصياستجلب رزق اهللا ب

ويطلبون الرزق بالغش ويطلبونه بالكذب وغري ذلك من الوسائل احملرمة هم يف احلقيقة أشبه ما يكونون 

عظم ما يكون وهلذا باملستهزئني باهللا عز وجل الساخرين به كأم يقولون يا ربنا إننا نعصيك لرتزقنا وهذا من أ

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي  ((؟ حماربني له جعل اهللا الذين يطلبون زيادة املال بالربا ايش جعلهم 

نعم والربا كما قال شيخ اإلسالم ))  فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله ن كنتم مؤمنينمن الربا إ

دون الشرك أعظم مما ورد يف الربا الذي أصبح عند الناس اآلن من أسهل  يقول ما ورد يف ذنب من الذنوب

أخفف من تعاطيه بالصراحة تعاطيه بالتحيل و األشياء وأبسطها حىت كانوا يتعاطونه بالصراحة ويتعاطونه بالتحيل 

ل مجع والعياذ خمادع هللا عز وج لتعاطى الكفر بالنفاق أصرح من تعاطيه بالكفر الصريح ألن هذا املتحايمثل من 

باهللا بني مفسدة الربا ومفسدة اخلداع والتحيل فالرب عز وجل إذا حرم شيئا ليس كغريه ختفى عليه األشياء هو 

عليه الصالة والسالم وضح أن األعمال مباذا ؟ بالنيات ما دمت  نة األعني وما ختفي الصدور والنيبيعلم خائ

غري مقصودة هذا تالعب استهزاء بآيات اهللا عز وجل  يأيت إليه  نويت الربا اآلن لكن حتايلت عليه إدخال سلعة

م طيب كيف الوصول إىل هذا واهللا يقول أنا أريد منك مائة ألف على أن تكون مائة وعشرين ألفا إىل سنة نع

مسلمني ما أقدر أعطيك املائة ألف نقدا واكتب عليك مائة وعشرين ألننا خنشى اهللا نعم ولكن هنا طريق  حنا

نعم مباذا بأي سلعة تتفق نروح نشوف ما عند الناس وجدوا عند  اهللا وذ من جهة أخرى وجنعل حاجزا بيننا وبنينل

وجدوا سيارات اشرتوا سيارات وجدوا أكياسا ال هيال قالوا نشرتي  ذا سكر قال نشرتي سكر وجدوا عنده هياله

ذا وهل أليس هذا هو الواقع ؟ هذا هو الواقع يدرى ما بوصفها فلعله أن يكون رمال قالوا نشرتي هذه األكياس 

مير إيده  أنهاآلن ما ينظرون إىل هذه األكياس ايش هي يقولون أكياس سكر وهي أكثر ما يكون يف القبض 

وال يعده واحد اثنني ثالثة أربعة مخس ستة إىل آخره ويقولون أن هذا هو القبض فهل هذا قبض لغة أو  عليها

ون يف الشيء يف قبضتك وهذا الشيء مرك عد هذا قبضا ألن القبض معناه أن يكونعرف أو شرع ؟ أبدا ال ي

مكانه ترد عليه عدة مبايعات يف خالل ساعة أو ساعتني وهذه البلية اليت ابتلي الناس ا اآلن نسأل اهللا أن 

يتميز هم ييجي منها بلية عظيمة ويقبحها أم يعتقدون أا حالل وأن عمل البنوك حرام حىت إن بعض ينقذهم

يبكي غريه وال يبكي  يح يف البنوك وهو مما يتعامل ذه املعاملةويتضجر أعوذ باهللا شوفوا احلرام الربا يعلن صر 
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أن يبكي نفسه فاملهم أن ما نقول خرجنا عن املوضوع أن الرزق إذا كان من اهللا عز وجل فإنه بنفسه وهو أحق 

  مباذا ؟ بطاعة اهللا ال مبعصيته . جيب عليك شرعا وعقال أن تستمد هذا الزرق

  ؟ما يدخل يف هذا طب التورق يا شيخ : الطالب

رمحه اهللا إنين إن شيخنا يسأل  ابن القيم: التورق يقول شيخ اإلسالم أنه داخل يف هذا ويقول عنه تلميذه  الشيخ

تورق التورق قال العلماء هو عن هذا مرارا فيصر على أنه حرام وأنه ربا التورق غري شغل الناس اآلن يقولون هذا 

عبارة عن من احتاج إىل نقد فاشرتى ما يساوي مائة مبائة وعشرين فال بأس به وهي مسألة التورق هذه عبارة 

الروض املربع شرح الزاد شوف اآلن أوال قال ومن احتاج فعلمنا أا ال تكون إال للحاجة ثانيا فاشرتى ما يساوي 

وكلمة اشرتى حتمل على  عشر اش وال اثىنأحدعلى عني املبيع وال قال العشر  مائة مبائة وعشرين وقع العقد

إىل آخره وهل هذا موجود يف عمل  وجنسهالشراء الشرعي الذي جيمع الشروط ومن مجلتها العلم باملبيع ونوعه 

شر وثالثة يقول اثنا عهم الناس اآلن ؟ أبدا كذلك اشرتى ما يساوي مائة وعشرين إىل أجل هذه تنطبق ألم 

عشر وإحدى عشر حسب احلالة مث نفس الفقهاء الذين أباحوا ذلك قالوا يكره أن يقول يف املراحبة يف بيع املراحبة 

حىت  إحدى عشرنصا بأنه حيرم أن يقول العشر  أمحدوذكروا عن اإلمام إحدى عشر املعروف أن يقول العشر 

أن يقول العشر إحدى  أمحدعن  اتروايم حيرم فيه إحدى الحبة الذي يعرفه بعضكيف غري مسألة التورق بيع املرا

أنه حيرم يعين أنا  أمحدعشر وهو يريد السلعة نفسها ما يريد النقد حيرم واملذهب يقول يكره والرواية الثانية عن 

ئة مثال اشرتيت هذا الكتاب وأنت تبيع الكتاب نفسه ما تبيع دراهم فقلت يل أشرتيه منك مراحبة أنا شاريه مبا

قلت أشرتيه منك  ائز لكنوأبيعه لك على أن أربح بكل عشر دراهم درمها كم يكون املائة مائة وعشرة هذا ج

العشرة أحد عشر قالوا أنه يكره على املذهب وحيرم على املذهب الثاين فهذه ما مسألة تورق فهؤالء الناس مجعوا 

على قول القائلني جبواز  شغلنا اآلن ال ينطبق عليه حىتبني األمرين بني العشر بعشر وباثىن عشر وبني التورق أما 

ه رواية ثانية وعنه رواية بأا جائزة والرواية الثانية بأا من مسائل العينة التورق عن أمحدالحظ أن اإلمام التورق و 

عينة والعينة أن مسألة التورق من مسائل ال يف ذيب السنن ابن القيموذكرها  ابن تيميةذكرها عنه شيخ اإلسالم 

يبالون إال أن يكتسبوا املال فجعلوا  مامعروف أا حرام فاحلاصل أننا يف احلقيقة يف عصرنا احلاضر ما كان الناس 

ولكنا جعلناها اآلن مقصودا خمدوما  دا خمدوما بعد أن كان وسيلة خادما حقيقة املال أنه وسيلة خادمااملال مقصو 

  .)(( هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا )اله الذي خلق له وهذا من سفه اإلنسان أن يستخدمه م

   ....: الطالب 

  : ال الراجح ما نعرف عنه شيئا . الشيخ

   .....: الطالب

: وهي طريق اإليداع الصحيح ألن قولنا أن البنوك اآلن أين حطيت مايل وديعة عندهم هذا ما هو صحيح  الشيخ

حيطه  مالكش معىن الوديعة شرعا ؟ أن تعطيه املال ليحفظه بعينه ما تعطيه ال ينطبق عليه شرعا معىن الوديعة اي
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يف صندوق وينتفع به حىت أن العلماء قالوا لو أن املودع أذن للمودع باالنتفاع بالوديعة صارت قرضا يف ذمته فعل 

   .الناس اآلن اللي يسمونه
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ميكن خلف يعرفه السلم معروف عجيب هذا كثر السلم أين أعطي شخص دراهم نقضا لسلعة مؤجلة فال  

على أن تعطيين بعد سنة مائة كيس أو سيارة وصفها كذا  ف عكس الشراء إىل أجل أعطيك مثال عشرة آال

يه وسلم كانوا يسلفون يف الثمار وكذا هذا ما فيه شيء ألن الصحابة كانوا يفعلونه يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عل

( من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى  النيب صلى اهللا عليه وسلمالسنة والسنتني فقال 

مضمون ألحد الطرفني أوال إذا  بح مضمون ألحد الطرفني ما فيهووجه أنه ما فيه شيء ألن هناك ر  أجل معلوم )

يارة إىل أجل ما ندري أينا هل أنا اللي أربح وال أنت صح ألن عند انتهاء أعطيتك مثال عشرة آالف  لس

األجل ميكن أشري السيارة بستة آالف  وميكن ما أجدها إال خبمسة عشر ألف  أي نعم وهذا ال بد أن 

  تكون األسعار إىل سنة ال ختتلف نعم  ما أدراك أنيقع 

   ....: الطالب

اج فلوس ييجي لواحد تعاىل أعطنا فلوس شيئا مؤجل وإال يشرتي مواد اللي حيتاج إذا احت ما خيالف:  الشيخ

  بثمن مؤجل أكثر من النقض .

  .....: الطالب

ا قإذا اشرتى السلعة بعينها يريدها بعينها ال يتورق التورق ما برييد السلعة وهلذا مسي تور هذا : ال ،ال  الشيخ

د إال الفضة املتورقة نعم راح ما نكمل اآلية ؟ نكمل اآلية نكمل اآلن مأخوذ من أين ؟ من الورق يعين هو ال يري

معني ما صح  بستانلو أسلم يف مثن  ءالفقهاحديث وبقي باب يف الفقه إن شاء اهللا خري إن شاء اهللا وهلذا قال 

روط نعم ال ما من ش فهذا ما فيه شيء ال بدألنه صار حمله اآلن البستان ما صار يف الذمة أما إن صار يف الذمة 

  تصح وال مثنها .

   ....: الطالب

  ألنه يبيع عليه أشياء بدون قبض مثنها . جتب: ما  الشيخ

     ....: الطالب

على أننا اشرتينا منك كذا وكذا سيارات بكذا يتفقون معه معناه أنه حضره وهو مثال امتنع   : هذا جيوز الشيخ

  الدراهم . ما سلموكذا دراهم نعم وهو مثال

   ....: طالبال

  : أبدا وهلذا أحيانا الدولة يكون مماطلتها أكثر من مماطلة الناس . الشيخ

   ....: الطالب

لو كانت السيارات وقال حضرها مثال على ما أنه اتفق وياهم حضر السيارات مث  إال: ما يصح هذا  الشيخ

   .عني يف بيعيع ألنه يكون بأوقعوا العقد على أعياا حينئذ يصح 

   .: ألنه وقع العقد على أوصافه لبالطا
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: ال على أوصاف ال يصح ألن املبيع املوصوف غري املعني حمله الذمة ما حمله العني وهلذا يكون العقد اللي  الشيخ

  بني الرجل واحلكومة عقد على شيء يف ذمة بشيء يف ذمة ما فيه شيء معني . عليه وقع

   ....: الطالب

الف ما خيلعة هذه السلعة اآلن وأبيعها عليكم بكذا وصار العقد بعد التحديد ما إذا حضر الس ما خيالف: الشيخ

الف إذا صار أنه معناه التأمني مبعىن أنه حضر وبعد التحضري جيرى عليه العقد فهذا ال بأس به فإنه يكون بيع خي

  عني بدليل وهذا جائز .

   ....: الطالب

  ه .إذا عمدوه مىت جيعلون التعاقد مع : الشيخ

   .إذا عمدوه يقولون له مثال بعد عشرة أيام تستلم الزيادة فإذا سلم الزيادة يأخذها:  الطالب

: ما الذي يعتربونه عقدا هل عند حضورها وال قبل ؟إن كان قبله فإنه ال يصح مىت يعقدون هل معناه  الشيخ

ن إذن العقد قبل التحضري يقول حضر هنا وإذا حضرت أنا أشرتيها منك بكذا وكذا ؟ إذا حضرت نعطيك الثم

احملذور ألنه ما وقع العقد على شيء معني  فال حيلوهذا نص العلماء عليه أنه ال جيوز ألن هذا بيع دين بدين 

  اآلن كله يف الذمة .

   ....: الطالب

أنت تدري اآلن لو أبيع عليك الصاع بصاعني والصاعني بنفس قيمة الصاع ما  ما اشرتى  شيء معلوم:  الشيخ

عة مؤجلة وإما أن يكون ليه حمذور ما هي حمرم ألننا نتقيد مبا ورد به النص اللي ورد به الناص إما أن تكون السف

أدىن طالب علم إذا الثمن مؤجال وأما أن يكون من الطرفني ال هذا وال هذا ما جيوز وهذا متفق عليه عند الفقهاء 

ني بشرط احلضور وقبض ايش من صورها ؟ بيع دين بع  السرتيفوهلذا قالوا من صور بيع  الروض املربعقرأ يف أول 

االستدالل أنه ينبغي سلوك األجلى واألوضح يف االستدالل الفوائد من فوائد اآلية الكرمية قلنا أحد العوضني  

(( هل من شركائكم من يفعل ومن فوائد اآلية الكرمية عجز هذه اآلهلة عن فعل شيء خيتص بالربوبية لقوله  ....

ومن فوائدها ثبوت التالزم بني التوحيدين توحيد مبعىن النفي كما قررنا ألن هذا االستفهام  ) )من ذلكم من شيء 

لوهية أفهمتم وهذا املعىن قرره اهللا تعاىل الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد األ الربوبية وتوحيد اإللوهية وأن من أقر بتوحيد

      سبحانه وتعاىل عن كل نقص نعم من أين يؤخذ ؟ من قوله يه اهللا يف عدة آيات من فوائد اآلية الكرمية تنز 

 عما(( ومن فوائدها أن املشركني باهللا عز وجل قد وقعوا يف تنقص اهللا لقوله سبحانه وتعاىل ))  سبحانه(( 

ثبات النفي ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا أن اهللا تعاىل جيمع فيما وصف ومسى به نفسه بني النفي واإل )) يشركون

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا قوة اإلقناع يف ))  يشركون عما تعالى(( واإلثبات يف قوله ))  سبحانه(( يف قوله 

) هذا أقوى  ما (( هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ) أسلوب القرآن ألن مثل هذا التحدي

 أقسامبدوا مع اهللا هل يستفاد من هذه اآلية استنباط يكون يف اإلقناع كل منهم سيكون جوابه ال إذن ملاذا تع

التوحيد الثالثة ؟ الربوبية موجودة واإللوهية موجودة كيف ذلك ؟ إلزام اإلقرار بالربوبية لإلقرار باإللوهية مث إن قوله 
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تعالى عما (( سبحانه و إبطال إلوهيتهم نعم واألمساء والصفات موجودة يف قوله  )) املقصودهل من شركائكم (( 

) ظهر مبعىن بان واتضح (( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ) ) واهللا أعلم يشركون )

ضد الصالح وهو من كل شيء حبسبه ففساد الزروع بيبسها وتلفها بالعواصف واألمطار ))  الفساد(( وقوله 

ساد الثمار بنقصها وما أشبه ذلك املهم الفساد يف  املغرقة والربد املتلف وكذلك فساد املواشي الكها ومرضها وف

كل شيء حبسبه وهل الفساد هنا يراد به الفساد احلسي أو يشمل الفساد احلسي واملعنوي ؟ الصحيح أنه يشمل 

الفساد احلسي واملعنوي احلسي ما ذكرنا أمثلته قبل واملعنوي هو كثر املعاصي والفسوق وانتشارها بني الناس وعدم 

(( وال تفسدوا في ة ا حىت يصبح املنكر معروفا واملعروف منكرا فإن هذا من أعظم الفساد قال اهللا تعاىل املباال

)) يقول املؤلف الرب  في البر والبحر؛(( ) قال العلماء ال تفسدوها باملعاصي نعم وقوله األرض بعد إصالحها )

ل املراد بالرب ما ليس ببحر فيشمل املدن واألمصار فار أي الفيايف اخلارجة عن املدن والسكان هذا الرب وقيالق

والقفار وغريها وقوله بقحط املطر وقلة النبات والبحر أي البالد اليت على األار لقلة مائها فمشى املؤلف رمحه 

 من اهللا على أن املراد بالرب نعم ما سوى العمران واملراد بالبحر العمران الذي على شواطئ البحار وذا قال كثري

املفسرين ولكن الصواب أن املراد بالرب ما سوى البحر واملراد بالبحر املاء ألن ما ذكرناه هنا أعم مما ذكره املؤلف 

وغريه وهو األظهر أيضا فإن البحر إذا أطلق يف القرآن ايش يراد به ؟ يراد به املاء ففساد الرب كما قال املؤلف 

وهلذا أرسل اهللا على آل فرعون أرسل اهللا عليهم اجلراد  ابعد وجودمهبالقحط وقلة النبات وفساد النبات أيضا 

بوب إذا حصد والقمل والضفادع والدم أربع آفات اجلراد نعم يفسد الزروع بعد خروجه ويأكله القمل يفسد احل

 ماان وأرسل جاءه القمل وهو السوس الذي يتلفه والضفادع مباذا ؟ باملاء امتألت مياههم ضفادع حىت إن اإلنس

يستطيع أن يشرب من املاء والعياذ باهللا املاء من الضفادع والدم الصحيح أن املراد به النزيف وإن كان بعض 

العلماء يقولون أن املراد بالدم أن املاء يكون عند آل فرعون كالدم والصواب أنه النزيف ألن اهللا ذكر إفساد املاء 

ره وغايته وهو الدم ألن الدم يكون من القوت فصارت األقوات مباذا ؟ بالضفادع فكان القوت من أوله إىل آخ

  م ال قبل دخوهلا أجوافهم وال بعد الدخول .هوالعياذ باهللا ال تنفع

  : القمل يا شيخ القمل ؟ الطالب

عبارة عن دودة تكون يف هذي  عند اخليشما يكون من السوس يف القوت جتدونه القمل : ال ، ال  الشيخ

تأكلها نعم املهم هذا من الفساد يف الرب الفساد يف البحر مباذا ؟ قال العلماء يكون مبوت سدها و فاحلبوب فت

(( بما كسبت أيدي كالعادة هذا من الفساد يف البحر وقوله   إضرارهاوعدم  املياهاحليتان وفسادها وكذلك تغري 

ون موصولة إذا كانت موصولة فال حيتمل أن تكون مصدرية وحيتمل أن تك ) مبا كسبت الباء للسببية و ماالناس )

بد لنا من عائد حمذوف والتقدير مبا كسبته أيدي الناس وإن كانت مصدرية ما حتتاج إىل عائد ويكون املعىن 

) قال املؤلف من املعاصي وأيدي الناس مجع يد واملراد (( بما كسبت أيدي الناس )بكسب أيدي الناس وقوله 

لعربية أن يعرب باليد عن صاحب اليد وليس املراد ما كسبته اليد فقط ألن ما كسبوا وهذا من أساليب اللغة ا
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املعاصي ما تكون باأليدي فقط تكون باليد وبالرجل وبالعني وباللسان وباألذن مجيع احلواس كل احلواس ميكن 

  البدن .لإلنسان أن يعمل ا املعصية فيكون املراد باأليدي هنا األنفس ال اليد اليت هي عضو من أعضاء 

  : يكون هذا جماز يا شيخ ؟ الطالب

إنما جزاء  ((: ال ما هو جماز ألا بسياقها دالة على أن املراد ما كسبوه فال تكون جمازا أما قوله تعاىل  الشيخ

فاملراد  )) ....ٌ   الذين يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم

))  أن تقطع أيديهموهلذا لو أراد أحد أن يصرف قوله ((  األعضاء فالكلمة يف سياقها حقيقة يف معناهابأيديهم 

إىل أن املعىن أو تقطع أبدام ما استطاع كما أنه لو أراد أن جيعل مبا كسبت أيدي الناس مبا كسبت اليد نفسها 

رمحه اهللا أنه ال جماز يف القرآن وال  ابن تيمية وجه قول شيخ اإلسالم هو فقط دون بقية األعضاء ما استطاع وهذا

يف اللغة العربية ألنه إذا كانت الكلمة قد تعني معناها بسياقها صارت مبقتضى هذا السياق حقيقة يف هذا املعىن 

تقدم لنا مرارا وتكرارا أن أصلها أناس لكنها حذفت اهلمزة ))  الناس(( وحينئذ ما حنتاج إىل تأويل وقوله 

يف اإلله نعم هكذا قيل  هف كما هي يف قوله شر وخري وأصلها أشر وأخري وكما هي يف قوله اهللا فإن أصلللتخفي

لنذيقهم الالم هنا للتعليل وما ))  لنذيقهم بالياء والنون بعض الذي عملوا(( اهللا ويف النفس يف هذا شيء قال 

ظهر هذا هو املعلل ظهر لكذا أي ألجل أن يذيقهم هو املعلل ؟ املعلل متعلق ذه الالم والالم متعلقة مباذا ؟ ب

فيها الفعل إىل ضمري  ام مضاف فيها الفعل هللا عز وجل أو ليذيقهم مضافهوفيها قراءتنا سبعيتان وهي لنذيق

يعرب دائما ))  ليذيقهم(( الغائب ومع ذلك فإن هذا الغائب يعود إىل من ؟يعود إىل اهللا سبحانه وتعاىل وقوله 

اإلدراك ألن الذوق هو أعلى أنواع اإلدراك احلسي فإن اإلنسان يسمع بالشيء مث يراه مث يذوقه أقول  باإلذاقة عن

لك عندي تفاح إدراكك للتفاح اآلن بالسماع مث أخرجه وأريك إياه يكون بالرؤيا أيهما أقوى ؟ الرؤيا أقوى من 

ى ما يكون ألين لو قلت عندي تفاحة هذا أعلو السماع مث أعطيكها فتأكلها ايش يصري هذا ؟ بالذوق الذوق 

وال شفتها أنت حيتمل أن قويل هذا كذب وإذا أريتك إياها ولكن ما ذقتها حيتمل أن يكون نباتا آخر يشبه 

وتشاهده تقول تفاح حقيقي فإذ  من البالستيك التفاحة وحيتمل أن تكون من التفاح الصناعي الذي يصنعونه

    اهللا عز وجل دائما عن اإلصابة باإلصابة ألا أعلى أنواع اإلدراك وقوله ذقتها صارت حق اليقني وهلذا يعرب 

أي عقوبتهم ألن الذي عملوا غري الفساد الظاهر يف الرب والبحر ولكن الفساد هو ))  بعض الذي عملوا(( 

عملوا لسببني عقوبته  لكن يقول قائل ملاذا عرب عن العقوبة بالفعل ؟ نقول عرب عن العقوبة بالفعل بعض الذي 

السبب األول أو لوجهني الوجه األول بيان سبب هذه العقوبة الوجه الثاين أن هذه العقوبة بقدر العمل متاما 

ولذلك عرب عنها بالعمل إشارة إىل أا بقدر ليس ا ظلم وهذا كثري يف القرآن يعرب اهللا تعاىل عن العقوبة بالفعل 

     العمل وقوله  بقدرن أن سبب العقوبة هذا العمل والثاين أن العقوبة من أجل هذين الوجهني الوجه األول بيا

ولو يؤاخذ اهللا الناس بما كسبوا ما ترك  (() يعين ال كله أي نعم ال كل ألن اهللا يقول (( بعض الذي عملوا )

وهذا  ))ر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثي ((وقال  ))...  على ظهرها من دابة
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حق لو أن اهللا تعاىل أخذ الناس بقدر ذنوم ما ترك عليها من دابة كان كل الناس ميوتون وال يبقون ولكنه 

(( ليذيقهم بعض الذي علموا لعلهم سبحانه وتعاىل يصيبهم ببعض ذنوم ببعض الذنوب فقط احلكمة قال 

) يتوبون ولعل هنا للتعليل وكلما جاءت لعل يف كالم اهللا فإا للتعليل نعم أو توقع الشيء إن كان من يرجعون )

كم اهللا أن اهللا تعاىل يبتلي العباد بالضراء ألجل أن حاملتوقع أي ألجل أن يرجعوا إىل اهللا عز وجل وهذه من 

    عه إىل ربه بل إا أحيانا تكون سببا مباشرا يرجعوا إىل اهللا وكم من إنسان صارت عقوبته بالضراء سببا لرجو 

) هذا هو الرجوع لكنهم والعياذ باهللا إذا جنوا عادوا (( وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اهللا مخلصين له الدين )

قل سيروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة  (( مكةقال اهللا تعاىل قل لكفار  إىل كفرهم لعلهم يرجعون 

اخلطاب يف قوله قل للرسول عليه الصالة والسالم وحيتمل أن يكون له  )) ل كان أكثرهم مشركينالذين من قب

السري معناه املشي ويف ))  سيروا في األرض(( وجعلناك لالتعاظ واالعتبار وقوله ولكل من دعا إىل شريعته 

ة وأن الظرف خيتلف حبسب األرض يف مبعىن على ألن على األرض وليس املراد يف داخلها وقيل إن يف للظرفي

املظروف وحبسب الظرف أيضا يعين مثال إذا قلنا املاء يف الكوب صار يف جوف الكوب كوب ماء الكامل أو 

مثال أو القدر فهنا صار املاء يف جوفه وإذا قلنا الكتابة يف الورق اختلفت وإذا قلنا الوجه يف املرآة اختلفت  الطافية

املراد للظرفية ولكن ظرف كل شيء حبسبه والسري املأمور به هنا ال أحد يتصور أن فريى بعض العلماء أن يف هنا 

يف األرض وادخلوا فيه ما أحد يتصور هذا فهنا وجهان يف كلمة يف الوجه األول أن جتعل  ام خندقوا لكاحفر أن 

لظرفية يف كل مكان مبعىن على سريوا على األرض أي على ظهرها الوجه الثاين أن جتعل يف للظرفية ويقال إن ا

هل املراد السري باألقدام أو السري بالعقول بالتفكري ؟ ))  سيروا في األرض((  حبسبه طيب هذا تفسري يف تفسري 

نعم يشمل السري باألبدان بأن يذهب اإلنسان إىل مساكن القوم ليتعظ ويعترب أو السري بالقلوب بأن يقرأ 

سري بالقلب صار أعظم من السري بالقدم ولكن السري بالقدم ألجل  توارخيهم وأحداثهم حىت يعترب م وكم من

على أجل التفرج والنزهة واالطالع لناس اآلن يذهبون إىل ديار مثود من التفرج والنزهة هذا حمرم كما يفعله بعض ا

أنتم باكون ( ال تدخلوا على هؤالء القوم إال و من قوة سابقة مع أن الرسول عليه الصالة والسالم يقول  ما هلم

نعم أين الذين يذهبون إىل ديار مثود وهم يبكون الرسول صلى اهللا عليه  فإن لم تكونوا باكين فال تدخلوها )

وسلم ملا مر ا يف ذهابه إىل تبوك مشى مسرعا وقنع رأسه نزهلا عليه الصالة والسالم وأسرع نعم وعلى هذا 

(( قل تعظ معترب نعم كما أمر النيب عليه الصالة والسالم فنقول إذا سرت يف أرض هؤالء املعاقبني فسر سري م

) فانظروا نظر اعتبار وتفكر وال نظر عني ؟ على من قبل ) سيروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين

حسب ما قلنا يف السري إن كان سريا بالقدم فهو نظر بالعني إن كان سريا بالقلب فهو نظر بعني البصرية التفكر 

أمل وميكن أن نقول أيضا إن حىت إذا فسرنا السري هنا بالسري احلسي على األقدام فإنه ال بد أن يكون مقرونا والت

) (( فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل )بالنظر بعني البصرية واالعتبار إذ النظر بالعني اردة ال يفيد شيئا 

دما وعاقبة امسها واجلملة معلقة عن العمل معلقة لكلمة ايش حمل كيف من اإلعراب ؟ حملها النصب خرب كان مق
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(( كيف كان معلقة يف تأويل االسم املفرد والتقدير فانظروا حاهلم كيف كانت وقوله انظروا نعم معلقة اجلملة 

إذا لنا عقىب الذين من قبل كان أكثرهم من حرف عاقبة هنا مصدر وهلذا نكر الفعل نعم ) عاقبة الذين من قبل 

  مقابل اسم ارور اسم مرفوع مبن ألن فيه ضمة ظاهرة يف آخره .جر 

   :.... الطالب

معناه فيبىن على الضم نعم ألم  ىمعناه حذف املضاف ونو  ىاإلضافة ال ونو بقطع مبنية على ضم :  الشيخ

منونة هذان يقولون يف قبل وبعد إن وجد املضاف لفظا فهي معربة غري منونة وإن حذف لفظا ومعىن فهي معربة 

حاالن متقابالن إذا وجد املضاف إليه فهي معربة غري منونة تقول أتيت من قبل زيد ومن بعده نعم وإذا حذف 

معربة غري منونة كما لو  لفظه فهي ىاملضاف لفظا ومعىن فهي معربة منونة طيب وإذا حذف املضاف إليه ونو 

 عناه فهي مبين على الضم أي نعم هلا أربع حاالت م ىمعربة غري منونة وإذا حذف املضاف إليه ونو  وجد لفظ

كأن اإلنسان يتوقع بأن عاقبة الذين من قبلهم أهلكوا وأتلفوا وما أشبه ذلك ولكن ))كان أكثرهم مشركين (( 

ظروا كيف كان (( قل سيروا في األرض فان البيان جاء على غري املتوقع ماذا تتوقعون أنتم ملا قال اهللا عز وجل

  ) )ين من قبلعاقبة الذ

  ....: الطالب

ال تتوقعون أهلكناهم ودمرناهم وما أشبه ذلك ألن هذه عاقبتهم لكن جاء األمر على خالف املتوقع  : الشيخ

كان أكثرهم مشركني جاء مبينا لسبب هذه العاقبة ألا هي احلال اليت عليها هؤالء املكذبون وهو الشرك يعين 

 فدمروا فمعىن ذلك أن عاقبتكم أنتم ستكون مثلهم مآهلا التدمري واهلالك فأنتم اآلن مشركون وهم كانوا مشركني

وهذا من بالغة القرآن أن اهللا تعاىل ذكر سبب هالك أولئك القوم الذي كان عليه اآلن هؤالء املخاطبون هؤالء 

اقبة هؤالء هو املخاطبون اآلن مشركون كانوا على الشرك إىل اآلن ما وجدوا العاقبة لكن إذا علموا أن سبب ع

كنهم ا الشرك فال شك إذا كان هلم عقول أن ينتهوا عن الشرك كان أكثرهم مشركني يقول فأهلكوا بإشراكهم ومس

) طيب والبعض اآلخر ؟ ظاهر اآلية الكرمية أن البعض (( كان أكثرهم مشركين )ومنازهلم خاوية قوله تعاىل 

هلك املوحدون مع املشركني ؟ مع أن اهللا تعاىل ذكر يف اآلخر وهو األقل مل يكن مشركا وها هنا إشكال هل أ

) نعم فظاهره أن (( وينجي اهللا الذين اتقوا بمفازتهم )) (( فأنجيناه والذين معه )آيات كثرية يف األمم السابقة 

ك أما باعتبار القادة والرؤساء الذين يعرفون أم على شر  ))(( كان أكثرهم مشركين املؤمنني مل يهلكوا أن نقول 

لكن هم يظنون أن هذا هو احلق فأي ون وراضون وإن مل يكن عندهم شرك العامة الذين ال يدرون فهم تابع

ن اهللا تعاىل أمرنا أن ننظر كيف كان عاقبة السابقني وإذا نظرنا وجدنا ني أوىل أو احتمال ثالث أن يقال إاالحتمال

ذير من الشرك وترغيب يف اإلميان والتوحيد فها هنا وأن املؤمن جنا فيكون يف هذا حتفأهلك أن أكثرهم مشرك 

ثالثة إحتمالت االحتمال األول أن اجلميع أهلك وهذا يشكل عليه آيات كثرية يف أن اهللا تعاىل أجنى املؤمنني 

هذا واحد الوجه الثاين أن املراد بأكثرهم مشركني الذين يعرفون أم على شرك دون الغوغاء والعامة الذين ال 



 - 7  -

كيف كان    (( واهللا يقول ن ما هم عليه وإمنا هم أتباع كل ناعق الوجه الثالث أن يقال العاقبة محيدة وذميمة يدرو 

) وحنن نعلم أن من حكمة اهللا عز وجل أن جيازي املشرك على عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين )

والتوحيد وترهيب عن الشرك والكفر فأي  شركه واملؤمن على إميانه وحينئذ يكون يف اآلية ترغيب يف اإلميان

االحتماالت أوىل الظاهر أن األخري أوىل يعين ينظروا كيف كان عاقبة السابقني وأن من كان مشركا منهم أخذ 

بشركه ومن كان مؤمنا جني بإميانه من أجل أن يؤمنوا هم ومن أجل أن يثبت املؤمنني من هذه األمة على إميام 

والذين  صاحلمثال  صاحلا بإشراكهم ومساكنهم ومنازهلم خاوية نعم هذا هو الواضح فقوم وقال املؤلف فأهلكو 

وا ؟ جنوا وقومهم أخذم الرجفة والصيحة فأصبحوا يف دارهم جامثني فتلك مساكنهم خاوية معه جنوا وال ما جن

((     مث قال تعاىل  اآلن  ما سكنت إىل هما نعلم بعديمنهم قوم مثود ملا ظلموا جتدها اآلن خاوية ومل تسكن ف

) دين اإلسالم أقم اخلطاب ملن ؟ للرسول صلى اهللا عليه وسلم أو لكل من يتوجه فأقم وجهك للدين القيم )

إليه اخلطاب وقد سبق توجيه القول األول إذا جعلنا اخلطاب للرسول عليه الصالة والسالم فإما أن يكون املراد به 

له وإما أن يراد به الرسول واألمة لكن خوطب به الرسول ألنه زعيمهم وإمامهم الرسول نفسه وتكون أمته تبعا 

) ما املراد بالوجه هل املراد االجتاه أو املراد الوجه احلسي الذي يف الرأس ؟ (( فأقم وجهك للدين القيم )وقوله 

ك والمغرب فأينما تولوا فثم وجه (( وهللا المشر د االجتاه ألن الوجه يراد به اجلهة كما قال تعاىل رانعم الظاهر امل

احلقيقي وقول أن املراد به اجلهة  اهللا وجهفسرين قول أن املراد بالوجه هو ) ألنه سبق لنا أن فيها قولني للماهللا )

  ))  للدين القيم(( وال شك أن الوجه يراد به اجلهة وقوله 

  ....: الطالب

     للدين (( به الوجه احلسي مبا يطلب منه االجتاه للقبلة وقوله ال إذا قلنا أن املراد بالوجه اجلهة مشلنا : الشيخ

ما املراد بالدين هنا ؟ املراد بالدين العمل وقد سبق لنا أن الدين يف القرآن يراد به العمل واجلزاء فقوله  ))  القيم

( ورضيت لكم اإلسالم () املراد بالدين اجلزء وأما (( وما أدرك ما يوم الدين )) يوم الدين ) مالك(( تعاىل 

) فاملراد به العمل كما يف هذه اآلية وقوله القيم ايش ضده ؟ املعوج كما ( وإن الدين عند اهللا اإلسالم )) دينا )

   .)(( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه )قال تعاىل 

   ))قيما  الحمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ((:  الطالب

يعين قيم  ))ا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيم ((نعم الكتاب قيم لكن نريد الدين  : الشيخ

فدين اإلسالم دين مستقيم ليس فيه اعوجاج ال بالنسبة ملعاملة اهللا عز وجل وهي العبادة وال بالنسبة ملعاملة 

ذلك وحرم اجلور والظلم وحترمي تقتيل  املخلوق وهلذا جتد يف املعامالت حرم الكذب والغش واخلديعة وما أشبه

األوالد وما أشبه ذلك كل هذا خالف االستقامة ويف العبادات حرم الشرك واالبتداع ملا يف ذلك من احنراف عن 

  الصراط املستقيم نعم .

   ....: الطالب
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يف السابق أن  : إن الدين عند اهللا اإلسالم هذا يشمل العقيدة ويشمل األعمال الظاهرة مثل ما قلنا الشيخ

اإلسالم إذا قرن باإلميان صار اإلسالم األعمال الظاهرة واإلميان األعمال الباطنة وإذا أفرد عنها فهما يف معىن 

 )) من قبل(( ) قوله (( يومئذ يصدعون )) وهو يوم القيامة (( من قبل أن يأتي يوم ال مرد له من اهللا )واحد 

) نكر للتعظيم ألن هذا اليوم كما (( من قبل أن يأتي يوم )وم نعم وقوله متعلق بأقم يعين أقمه من قبل هذا الي

مرد هذا مصدر ))  ال مرد له(( وقوله  ))((يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وصفه اهللا تعاىل يف قوله ب

متعلق بصفة لقوله ) ) اهللا من(( ميم أي ال رد له يعين ما ميكن أن يرد هذا جوابه ألن اهللا تعاىل قضى به وقوله 

يوم هذه صفة متعلق بصفة يوم يعين من قبل أن يأيت يوم من اهللا يعين هذا اليوم من اهللا ال من غريه وحيتمل أن 

صفة ليوم ألن كونه من اهللا يدل على عظمته وأنه ال  نيكون متعلق يأيت أن يأيت من اهللا يوم واألول أبلغ أن يكو 

) إذا قال قائل هذه اآلية خوطب ا الناس يف عهد من قبل أن يأتي يوم ) (( ميكن أن يرد هذا اليوم وقوله

(( من تقوم يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم فكيف قال  ماالرسول عليه الصالة والسالم ومعلوم أن القيامة 

لرسول عليه اجلواب على هذا أن نقول إن املوت واقع حىت يف عهد ا ))قبل أن يأتي يوم ال مرد له من اهللا 

الصالة والسالم ومن مات قامت قيامته وانقطع عمله فال فرق بني ميوت يف ذلك الوقت وبني من ميوت وهو 

من ميوت يف عهد الرسول صلى أآى فكأن  هآخر الناس موتا بالنسبة النقطاع العمل كل منهم انقطع عمله فكأن

إن موت اإلنسان قيامة بالنسبة إليه وهي قيامة صغرى  اهللا عليه وسلم كأنه بلغ يوم القيامة وهلذا يقول العلماء

تفيد بأن هذا أمر ال بد أن يقع ))  ال مرد له من اهللا(( بالنسبة إىل عموم الناس ألن العمل انقطع انتهى وقوله 

خلق الناس لعبادة الناس وجزائها يكون يوم القيامة وهو كذلك ألن يوم القيامة هو الذي من أجله خلق الناس 

) قال فيه إدغام الثاء يف األصل يف الصاد ومعناه يتفرقون بعد احلساب إىل اجلنة والنار (( يومئذ يصدعون )ل قا

إدغام التاء يف  إذ منونة والتنوين هنا عوض عن مجلة يعين يوم إذ يأيت يصدعون ويقول املؤلف فيه))  يومئذ(( 

د ؟ أصلها يتصدعون فقوله إدغام التاء يف األصل أي يش معىن إدغام التاء يف األصل يف الصااألصل يف الصاد و 

مت يف أختها أصلها تاء فأدغمت ا بعد قلبها صادا ومعىن يصدعون بار األصل يعين أن الصاد اليت أدغباعت

  يتفرقون .

    ....: الطالب

نفجر فهم تصدعها تتفرق أجزائها فت يعين: أصلها يتصدعون ومعىن التصدع التفرق ومنه تصدع األرض  الشيخ

   .يومئذ
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ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا  (() ويدل هلذا أيضا قوله تعاىل (( بما كسبت أيدي الناس )لقوله  

ومن فوائد اآلية الكرمية إثبات  )) عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون

) وال (( بما كسبت )ة من أين تؤخذ ؟ من قوله وأن أفعال اهللا عز وجل معللة ال بد هلا من علالعلل واألسباب 

شك أن أفعال اهللا تعاىل وأحكامه معللة ألن من أمسائه احلكيم ومن فوائد اآلية الكرمية أن الناس ال يعاقبون إال 

) فيتفرع على ذلك أن من أراد أن ترفع عنه العقوبة فليتب إىل اهللا (( بما كسبت أيدي الناس )لقوله  بأكسام

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه  ((لقومه  هودلتوبة من أسباب رفع العقوبة وجلب املتوبة وهلذا قال ألن ا

فقلت (( لقومه  نوحوقال  )) يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم وال تتولوا مجرمين

وبنين ويجعل لكم جنات  ويمددكم بأموال م مدرارااستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليك

ومن فوائد اآلية الكرمية أن اجلزاء من جنس العمل وبقدر العمل لقوله ليذيقهم بعض الذي  )) ويجعل لكم أنهارا

) ولو أن (( بعض الذي عمله )عملوا ومن فوائد اآلية الكرمية بيان سعة رمحة اهللا وأن رمحته سبقت غضبه لقوله 

 يذيقنا كل الذي عملنا ولو كان غالبا للرمحة لكان يذيقنا أكثر مما عملنا وال الغضب كان بقدر الرمحة لكان اهللا

ال فاألمور ثالثة اآلن إذاقة البعض أو املثل أو األكثر املثل أو األكثر ممتنع وإمنا يذيق اهللا تعاىل البعض ألنه سبب 

ولوال هذا لكان  قت غضبي )( إن رحمتي سبيف احلديث الصحيح أن اهللا تعاىل كتب كتابا عنده فوق العرش 

اهللا تعاىل يؤاخذ الناس مبا عملوا ومن فوائد اآلية الكرمية أن العقوبات قد تكون سببا يف الرجوع إىل اهللا من أين ؟ 

) كما أا قد تكون بالعكس قد تكون سببا يف االزدياد من العتو والنفور والعياذ باهللا يدل (( لعلهم يرجعون )

ومن الناس من يعبد اهللا على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة  (( على ذلك وقوله تعاىل

واجلمع بني هذه اآلية والذي حنن بقصده  ))انقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخرة ذلك هو الخسران المبين

(( ومن أن يقال إن العقوبات على سبيل العموم مفيدة لكن على سبيل اخلصوص قد ال تفيد ألن اهللا قال 

) حيتمل أن يكون املراد ا فتنة يف (( فإن أصابته فتنة )) من الناس نعم على أن قوله الناس من يعبد اهللا )

(( ونبلوكم بالشر والخير فتنة الدين حبيث ما يكون عنده مقاومة فيقع حباهلا والعياذ باهللا لكنه أظهر أا عامة 

يف  )) ظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركينقل سيروا في األرض فان ((مث قال تعاىل  ) )

ه هذه اآلية الكرمية األمر باالعتبار مبا جرى للسابقني قل سريوا يف األرض ويف من فوائد اآلية أنه ينبغي لإلنسان أن

زيف ليس على يقرأ كتب التاريخ املاضية لالعتبار ولكن كما نعلم مجيعا كتب التاريخ بعضها م ينبغي لإلنسان أن

ألم يأتكم نبأ  (( إبراهيمحقيقته فمصدر التاريخ يف األمم السابقة ما أخرب اهللا به ورسوله قال اهللا تعاىل يف سورة 

فنفى أن يكون ألحد علم  ))....  الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهللا

؟ ما دام ال يعلمهم إال اهللا نأخذها من اهللا إما من الكتاب أو من السنة  م إال اهللا إذن من أين نأخذ أخبارهم

)) كان أكثرهم مشركني (( إشراك أكثرهم لقوله  ن أسباب هالك األمم السابقني كانومن فوائد اآلية الكرمية أ

ومن ذلك قوله أن العقوبة إذا حلت قد تصيب الصاحل وغريه ألنه قال كان أكثرهم يعين والبعض مل يشرك  اومنه
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وقد ينجي اهللا  )) واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خآصة واعلموا أن اهللا شديد العقاب ((   تعاىل 

فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم ال مرد له  (( املؤمنني كما أجنى اهللا الرسل ومن معهم أجناهم 

إىل الدين فأقم وجهك للدين ويلزم من وجوب االجتاه إليه  يف هذا وجوب االجتاه )) من اهللا يومئذ يصدعون

وجوب اإلعراض عما سواه ألن الوجهة واحدة إما إىل هنا وإما إىل هنا فإذا لزم أن تتجه إىل الدين لزم أن تنحرف 

ري ما أنزل اهللا عن غريه ومن فوائد اآلية حترمي احلكم بغري ما أنزل اهللا ألنه خمالف لالجتاه إىل الدين القيم واحلكم بغ

(( ومن لم يحكم منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسقا ومنه ما يكو ظلما كما ذكر اهللا تعلى يف سورة املائدة 

(( ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الظالمون ) ويف اآلية الثانية بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون )

) وهذه األوصاف تتنزل على حال بما أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون )(( ومن لم يحكم )  ويف اآلية الثالثة )

فقد يكون كافرا أو ظاملا أو فاسقا ومن فوائد اآلية الكرمية أن هذا الدين قيم ايش معىن قيم ؟ معتدل ال  احلاكم

ما خيالف اعوجاج فيه ال يف جانب العبادة وال يف جانب املعاملة ومن فوائدها أنك إذا ظننت أن يف الدين 

دين بأنه قيم كل شيء االستقامة فاعلم أنك قاصر إما يف علمك وإما يف فهمك وجه ذلك أن اهللا وصف هذا ال

خمطئ لقصور علمك أو لقصور مصيب ليس على االستقامة فاعلم أنك  تستعرضه يف دين اهللا فيبدوا لك أنه

 ماه علم وإما لقصور فهمه عنده علم ولكن إما لقصور علم ما عند فهمك واإلنسان يؤتى من هاتني الناحيتني 

  ؟يغري به ويرغب فيه من أين يؤخذا يفهم ومن فوائد اآلية الكرمية أنه ينبغي ملن أمر بشيء أن يذكر ما

  ....: الطالب

فاإلنسان إذا عرف أنه قيم ال شك أنه يتجه إليه  ))(( القيم ولكن قبل ذلك لقوله صحيح ال نعم هذا : الشيخ

ردت أن تأمر بشيء فاذكر األسباب اليت توجب للناس اإلقبال عليه بأوصافه احملبوبة ومثراته احلميدة فأنت إذا أ

(( من قبل أن يأتي يوم  نعم ومن فوائد اآلية الكرمية اجلمع بني الرتغيب والرتهيب طيب الرتغيب القيم والرتهيب

يوم  ال حمالة ال مرد له من اهللا ومن فوائدها أن) ومن فوائدها إثبات يوم القيامة وأنه آت ال مرد له من اهللا )

أن يأيت يوم والتنكري يفيد التعظيم نعم وقوله نعم ويدل لذلك من قبل تنكري يوم القيامة يوم عظيم من أين ؟ من 

) ومن (( أال يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين )لعظم هذا اليوم قوله تعاىل 

) فال أحد يستطيع أن مينع ما أراد (( ال مرد له من اهللا )سبحانه وتعاىل لقوله اآلية الكرمية أن احلكم هللا  فوائد

اهللا وال أن جيلب ما مل يرد اهللا أبدا اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ومن 

أول فيه يف اآلية األوىل  ) (( يومئذ يصدعون )سمون ويتفرقون لقوله فوائد اآلية الكرمية أن الناس يوم القيامة ينق

مبا كسبت أيدي الناس فيها دليل على بطالن مذهب اجلربية كيف ؟ اجلربية يقولون أن اإلنسان جمرب  ما أخذنا

زا ال على عمله عرفتم ما يفعل باختياره وال يضاف الفعل إليه إال على سبيل ااز فيقال صلى صام زكى جما

) فأضاف الكسب (( بما كسبت أيدي الناس )حقيقة نعم اآلية الكرمية ترد عليهم من وجهني الوجه األول قوله 

إىل أيدي الناس الوجه الثاين أن اهللا تعاىل عاقبهم على هذا الفعل ولو كانوا جمربين عليه لكانت عقوبتهم ظلما 
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ظي وهو إضافة الكسب إىل أيديهم د من وجهني وجه لفيف اختيارهم ؟ ففيها ر  ليسهلم كيف يعاقبون على ما 

جه معنوي وهو أنه يلزم من عقوبتهم على ذلك لو كانوا جمربين أن يكون اهللا تعاىل ظامل هلم واهللا تعاىل ليس و 

 ) أضاف العمل إليهم نبدأ الدرس اجلديد اآلن (( بعض الذي عملوا )بظالم للعبد وكذلك أيضا يؤخذ من قوله 

((  وذلك كفره وهو الناس هذا كالتفسري لقوله تعاىل  ) يقول املؤلف(( و من كفر فعليه كفره )تعاىل قال اهللا 

اإلعراب من كفر من شرطية وفعل  ....هذه  فرقون حبسب أعماهلم فقوله من كفرألن يصدعون يت)) يصدعون 

مبتدأ وخرب املبتدأ قوله كفره واخلرب قوله الشرط كفر وجوابه مجلة فعليه مجله وقوله فعليه كفره مجلة خربية مكونة من 

شرطية وجواب الشرط قوله  ها) مثل(( ومن عمل صالحا فألنفسهم يمهدون )فعليه مقدم وفائدة التقدمي احلصر 

وقدم املعمول وهو ألنفسهم ميهدون للحصر وهي فائدة معنوية وملراعاة الفواصل وهي ))  فألنفسهم يمهدون(( 

تني الفائدتني يقول اهللا عز وجل من كفر اقال ميهدون ألنفسهم استقام الكالم لكنه قدم هللفظية ألنه لو  ةفائد

فعليه كفره نعم يعين أي إنسان يكفر فإن وبال كفره عليه ال يضر إال نفسه ويكون على غريه وال ال ؟ ال يكون 

 ((              ره قال اهللا تعاىلعلى غريه إال أن يكون ذلك الغري سببا فيه فإن كان سببا فيه صار عليه مثل وز 

(( وقال تعاىل  )) ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أال ساء ما يزرون

(( من سن سنة سيئة أنه قال  النيب صلى اهللا عليه وسلم) وثبت عن ملن أثقالهم وأثقاال مع أثقالهم )وال يح

)؟ (( من كفر فعليه كفره ) فإذا قيل هل هذا يناقض اآلية) ل بها إلى يوم القيامة فعليه وزرها ووزر من عم

اجلواب ال يناقضها ألنه إذا كان هو السبب فإن ذلك من عمله لكن صورة املسألة خمتلفة أنه عمل غريه وعمل 

فألنفسهم يمهدون (( ومن عمل صالحا نفسه إمنا حقيقة األمر أن الدال على الكفر فاعل ملا يؤجر عليه قال 

) يوطئون منازهلم يف اجلنة من عمل صاحلا طيب الكفر يف اللغة العربية الكفر هو السرت ومنه الكفرة  الذي هو )

غالف جذع النخل ويسمى باللغة العامية الكافور غالف النخل هنا يسرت النخل فالكفر يف األصل هو هذا 

طاعة اهللا قد سرت ما أنعم اهللا به عليه من العقل والعلم وما أشبه  واملراد به اخلروج عن طاعة اهللا ألن اخلارج عن

العمل الصاحل قال أهل العلم هو ما مجع شرطني أساسيني أحدمها ))  ومن عمل صالحا(( ذلك وقوله 

اإلخالص والثاين املتابعة للرسول صلى اهللا عليه وسلم ايش ضد اإلخالص ؟ ضده الشرك واملتابعة ضده االبتداع 

أيش الذي فقد منه ؟  ة ولكنه يرائي الناس ا فعمله ليس يصاحلفمثال إذا وجدنا رجال يصلي الصالة املعتاد نعم

اإلخالص وإذا وجدنا رجال قد أحدث نوعا من العبادات مل يرد به الشرع ولكنه خملص يريد بذلك وجه اهللا 

ل  صلى بادته باطلة لفقد املتابعة للرسو ا عفهذ وجتده خاشعا يبكي ويتأثر ذه العبادة لكنها على غري شريعة اهللا

لكن  يف األصلما إذا أخرج العبادات املشروعة عما شرعت عليه هي عبادة مشروعة  اهللا عليه وسلم ومن ذلك

أخرجها عما كانت عليه فإنه ال يقبل عمله كما لو صلى الصالة بعد خروج وقتها متعمدا بدون عذر فهذا يقبل 

خملص لكنه غري متابع وكذلك لو صلى صالة بغري طمأنينة لو صلى صالة هو ه ما فيه متابعة و منه ؟ ملاذا ؟ ألن

يطمئن فيها إذا قال مسع اهللا ملن محد على طول سجد إذا قام من السجود على طول سجد فصالته باطلة ال  ما
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صالة ال يطمئن فيها قال له  ى رجللعدم املتابعة وهلذا ملا صلتقبل لو صلى إىل يوم الدين ما قبل اهللا منه ملاذا ؟ 

) فنفى عنه الفعل النتفاء صحته هو صلى اآلن (( ارجع فصلي فإنك لم تصلي ) النيب صلى اهللا عليه وسلم

  . ما هي صالةولكن 

   ....: الطالب

  : أي نعم ولو سألته ملا صليت يقول ما صليت إال هللا لكنه خالف أمر اهللا اإلخالص يف القلب ألنه ما الشيخ

  كان يصلي على شان الناس نقول صلى وال ما صلى ، صلى هللا لكنه خالف أمر اهللا .

  هل يلزم أن يفقه ما يقول املصلي ؟ : الطالب

  ماهو بالزم ليس بالزم ولكن أفضل أن يفقه ما يقول إذا كان قلبه خشعا حاضرا يف القلب فهو أفضل  :ال  الشيخ

     ....ارج الصالة األن خيشع ألشياء خ: خاشع القلب  الطالب

  ويش لون يعين : الشيخ

  يفكر يف أشياء مثال هو ايصلي : الطالب

ال ، ال أمور داخل الصالة فليستحضر ما يقول يف صالته وما يقرأ يف صالته ما مثال يروح يتذكر جلسة : الشيخ

 ومن عمل صالحا((  إال إذا مرت به إذا مرت به مع قراءته نعم يقولما يصلح كان خاشعا فيها فيما سبق إن  

إذن العمل الصاحل ما هو ؟ هو الذي مجع بني شرطني اإلخالص هللا سبحانه وتعاىل واملتابعة للرسول صلى اهللا )) 

) املهد والتمهيد مبعىن التوطئة ومنها قوهلم هذا طريق ممهد أي موطئ حمتم (( فألنفسهم يمهدون )عليه وسلم 

حيطمون الشيء حىت يكون موطئا هلم وذلك ألن الذين يعملون صاحلا  األقدام فمعىن ميهدون أي تطأهألجل أن 

 )) فألنفسهم يمهدون(( يتوصلون بعملهم الصاحل إىل دخول اجلنة فيسهل هلم الطريق الذي يوصلهم إليه وقوله 

من سن سنة حسنة في ( تقدمي املعمول يفيد احلصر فإذا قال قائل هل هذا ينايف ما ثبت به احلديث بأن 

نقول ال ال ينافيه ألن الذين يعملون حسنة يسنون ) سالم فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة اإل

 غريهم هلم هو يف احلقيقة إتباعاحلسنات عملوا وال ال ؟ عملوا فتبعوا على ذلك فاألجر الذي حصل هلم من أجل 

متعلق بيصدعون  دائما  قال) (( ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله )قال اهللا تعاىل  من فعلهم 

نشوف أن العلماء إذا جاء ظرف أو جار وجمرور يقولون متعلق بكذا متعلق ايش معىن متعلق ؟ يعين هذا هو 

يعمل به فإذا قال  به واملفعول به ال بد له من عامل الذي عمل فيه ألن اجلار وارور والظرف يف منزلة املفعول

متعلق بكذا يعين أن هذا هو الذي عمله وال بد لكل جار أو ظرف ال بد له من متعلق ال بد للجار من التعلق 

يصدعون أن العامل يف كلمة ليجزي قوله يصدعون وهذا رأي ه متعلق بفإذا معىن قول ....بفعل أو معناه حنو 

يأتي يعني يأتي يوم ال مرد له من اهللا ليجزي الذين قبل أن من (( املؤلف نعم وحيتمل أن يكون متعلق بقوله 

ألن التصدع يف احلقيقة هو نفس اجلزم فكيف يكون الشيء علة لنفسه هذا ما ))  آمنوا وعملوا الصالحات

صار املعىن مستقيما واضحا فإذا قلنا أن هذه الالم  جمازئتهيضعف كالم املؤلف لكن إذا قيل يأيت هذا اليوم ألجل 
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أوضح من قولنا متعلقة بيصدعون ألن نفس التصدع  ر إذا قلنا أا متعلقة بيأيت فهىجزي ألن الالم حرف جلي

والتفريغ واإلميان هو نفس اجلزاء وقال بعض العلماء بعض املعربني إنه خرب ملبتدأ حمذوف وهو متعلق حملذوف خربا 

ل متعلقا مبحذوف خرب عا أيضا وجيه جدا أن جيملبتدأ حمذوف والتقدير ذلك ليجزي واملشار إليه ما سبق وهذ

واملعلوم أن حروف اجلر ال تدخل إىل على األمساء وقد  ب قلنا إن الالم يف ليجزي حرف جرملبتدأ حمذوف طي

ين ودخول تبني لكم بأن من عالمات االسم اجلر يكون حاصال عليه األجرومية يقول االسم يعرف باخلط والتنو 

حرف جر مع أا ))  ليجزي(( صح أن نقول إن األلف والالم يف قوله خلفض فكيف األلف والالم وحروف ا

داخلة على فعل نقول ألن هذا الفعل مبنزلة االسم إذ أنه فعل مقدر فيه أن ألن التقدير ألن جيزي وأن مصدرية 

ه جلزاء الذين آمنوا اسم ؟ املصدر اسم فعليه يكون املعىن جلزائ ل إىل مصدر واملصدر اسم وال ما غريحتول الفع

وعملوا الصاحلات إىل آخره عرفتم اآلن فإذا دخلت الالم الم التعليل على الفعل فإنه يقدر بينها وبني فعل أن 

 مسترت) الفاعل فاعل اجلزاء هو اهللا سبحانه وتعاىل وهو ضمري (( ليجزي الذين آمنوا )املصدرية ألن جيزي وقوله 

  يعود عليه .

   ....: الطالب

  والالم جار ملا بعدها باعتبار الفعل سيكون مصدرا  منعلى أن منصوب بأن مضمرة بعد الالم : أي نعم  خالشي

  لكن هى نفسها حرف جر: الطالب

حرف جر وهي نفسها الم التعليل اليت ينصب الفعل املضارع بأن بعدها على رأي نفسها هي :ايه  الشيخ

  البصريني .

   .الم التعليل ....: الطالب

: ال ،ال الالم هي واحدة والم التعليل كما تدخل على الفعل تدخل على األمساء فنقول جئت إلكرامك  خالشي

) اجلزاء مبعىن املكافأة يعن (( ليجزي الذين آمنوا )فهي الم التعليل وجئت ألكرمك هي الم التعليل وقوله 

للجزاء مبعىن  اإلثابة هذا تفسري ) يثيبهم (( ليجزي الذين آمنوا وعلموا الصالحات من فضله )ليكافئهم 

(( ليجزي ألنه من ثاب يثوب إذا رجع ألنه يرجع إىل اإلنسان جزاء علمه وقوله  ااملكافأة ومسي ثواب والثواب هو

فاإلميان وحده ما يكفي والعمل  صاحل) انتبهوا هلذين الشرطني إميان وعمل الذين آمنوا وعلموا الصالحات )

يكفي أو إميان يكفي به العمل  صاحلإذا قرن اإلميان بالعمل أما إذا قيل عمل  الصاحل وحده ال يكفي هذا

فاإلميان يكون بالقلب فمن ال إميان يف قلبه لو عمل من الصاحلات ما عمل مل ينفعه املنافق يذكر اهللا ويصلي 

اإلنسان اللي عنده إميان باهللا  وينفق وال ال ؟ ورمبا خيرج يف اجلهاد ينفعه عمله ؟ ملاذا ؟ ألنه ال إميان يف قلبه طيب

يف  مل عمال صاحلا ممكن ايش ؟ ممكن ايش ممكن جيزى إالسبحانه وتعاىل لكنه مل يعمل عمال صاحلا ما ع

واحدة فقط وهي الصالة فإنه إذا مل يعملها ال ينفعه إميان نعم ألنه قد دلت األدلة على أن هذا العمل وإن كان 

برتكه كفرا خمرجا عن امللة أما غري الصالة من األعمال فقد قال عبد اهللا بن  عمال بدنيا ولكنه يكفر اإلنسان

شفيق " كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يرون شيئا من العمل تركه كفر إال الصالة " يعين لو مل 
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ال خيرج من اإلميان هذا هو يزكي فإنه ال خيرج من اإلميان لو مل يصم فإنه ال خيرج من اإلميان نعم لو مل حيج فإنه 

رواية أن مجيع أركان اإلسالم إذا تركها اإلنسان متهاونا فهو كافر فإذا مل يزكي فهو   أمحدالصحيح وعن اإلمام 

كافر إذا مل يصم فهو كافر إذا مل حيج فهو كافر يقول ألن الركن عليه  االعتماد ركن الشيء عليه اعتماد الشيء 

م الشيء عرفتم وهذا ال شك أنه له وجها لكن األدلة متنع من القول ذا فإن حديث فإذا مل يوجد الركن ما قا

( ثم يرى سبيله إما عقوبته مث قال  النيب صلى اهللا عليه وسلميف الصحيح فيمن ال يؤدي زكاته ذكر  أيب هريرة

أنه ال يكفر مبنع الزكاة ايش  فقوله يرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار يدل على إلى الجنة وإما إلى النار )

وجهه ؟ ألنه لو كفر بذلك ما صار له سبيل إىل اجلنة واضح فإذا مل يكفر برتك الزكاة فما دوا من باب أوىل وال 

شك أن أركان اإلسالم اليت دون الزكاة أا دوا فالصيام دون الزكاة واحلج دون الزكاة فإن قال قائل ما تقولون يف 

فإن  )) وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن اهللا غني عن العالمين ((قوله تعاىل 

ظاهره من كفر فلم حيج فإن اهللا غين عن العاملني ؟ فاجلواب أن يقال املراد بالكفر هنا سوى الكفر األكرب يعين  

فر كما قال يف الصالة وكفر فعل كفر دون كفر وهلذا ما قال ومن مل حيج فهو الكافر أو وترك احلج هو الك

نه يكفر برتك احلج واب عن هذه اآلية والذين قالوا إوالفعل يدل على اإلطالق وال يدل على العموم وهذا اجل

  احتجوا ذه اآلية .

  " من مات ومل حيج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا " علي بن أيب طالب: يقول  الطالب

وهذا يقال من باب التهديد أو أن هذا رأي له وهذا أيضا إن صح احلديث ألن  طابعمر بن اخل: هذا  الشيخ

غريه  املراد أن هذا من باب التحذير أو أنه رأي له كما رأه مل على أنيف احلديث مقاال لكن إن صح فهو حي

   هذا .

  .( من مات ولم يغزوا ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية )يا شيخ قوله : الطالب

مات ميتة جاهلية ما مينع اإلنسان مات ميتة جاهلية الذي أفهم من احلديث مات على شعبة من النفاق : الشيخ

  ألنه فعل فعال من أفعال اجلاهلية حيث مل يقم بواجب اجلهاد .

 ما أمرتين به أن اعبدوا اهللا ريب طيب يا شيخ عيسى عليه السالم يقول يوم القيامة ما قلت هلم إال: الطالب

) يعين كأنه يرد (( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ) بعدين قال يف آخره

  أنه شيئني ذكر العذاب والغفران مثل احلديث الذي ذكرمت يعينعيسى علي الصالة والسالم الغفران 

  ؟ ويش وجه اإلشكال: الشيخ

  ؟نة يرى سبيله إىل النار أو اجلاإلشكال إما :الطالب 

(( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما رب لكن اخلرب غري ما تقول ألنه يقول ذا اخلال ما هذا هو : الشيخ

(( وإن ) وقد استحقوا ذلك (( إن تعذبهم فإنهم عبادك )) مث بني فقال توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم )

  ) تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم )



 - 7  -

  يعين :وكيف مشركون الطالب

  نوبا أخرى يستحقون ا املغفرة أشركوا أو فعلوا ذهم يعين إن تغفر هلم ألين ما أعلم هل : الشيخ

اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا  (( للناس عموم)) أأنت قلت للناس (( ....أم كلهم مشركون : الطالب

ه تعلم ما في نفسي وال أعلم قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت

(( وكنت عليهم األمر ) هذا (( ما قلت لهم إال ما أمرتني به ) )) ما في نفسك إنك أنت عالم الغيوب

(( إن تعذبهم ) شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد )

 وأمي يتخذوين وأمي إهلني من دون اهللا بعدين إن تعذم ) هؤالء الناس الذين هم عبادك يعبدوينعبادك )هم فإن

  فإم عبادك وإن تغفر هلم .

: ومن آياته تعاىل من للتبعيض وآياته جمرور مبن وأن يرسل الرياح هذه فعل مؤول باملصدر وهو املبتدأ أي  الشيخ

أي بعض آياته ))  من آياته (( ةمن آياته إرسال الرياح مبشرات حال من الرياح يقول اهللا عز وجل يف هذه اآلي

يعين من هنا للتبعيض وذلك ألن آيات اهللا عز وجل ال ميكن إحصائها وال حصرها ففي كل شيء له آية تدل 

على أنه واحد كل شيء لو أراد اإلنسان أن حيصي آيات اهللا عز وجل اليت يف جسمه هو فقط ما استطاع إىل 

       ىل اليت مألت الكون وهلذا تأيت من الدالة على التبعيض وقوله ذلك سبيال فكيف بآيات اهللا سبحانه وتعا

أي عالماته واعلم أن كل آية فإا تدل على العلم وتدل على القدرة وتدل على احلكمة هذا ال بد  )) آياته(( 

ة مث ختتص على هذه األمور الثالثة العلم والقدرة واحلكمآية عالمة يف كل آية أا تكون  كال بد من ذل همن

بعض اآليات مبا ختتص به أن تكون مثال بعدها رمحة أو بعدها شيء يدل على السلطان والعظمة املهم أن لكل 

آية شيء خاص وشيء عام فالشيء العام هو هذه الثالثة العلم والقدرة واحلكمة أن يرسل الرياح مبشرات يضاف 

واإلرسال مبعىن اإلطالق ومنه ))  أن يرسل الرياح(( وله قو إىل هذه الثالث الرمحة ألن هذه الرياح تبشر باملطر 

فأرسلها العراك يعين أطلقها ومنه قول القرويني دين مرسل يعين مطلق ليس به رهن يرسل الرياح أي قول الشاعر 

وتذكر جمموعة فإذا ذكرت  واعلم أن الريح تذكر مفردة األهويةيطلقها سبحانه وتعاىل  والرياح مجع ريح وهي 

(( إذا أرسلنا فإا تكون غالبا للعقاب أهلكوا بريح صرر عاتية  مفردةوعة فإنا تكون غالبا للرمحة وإذا ذكرت جمم

) وما أشبه ذلك ولكنها أعين الريح قد تفرد وتكون يف مقام (( ريح فيها عذاب أليم )) عليهم الريح العقيم )

) هنا الريح عقوبة (( وجرين بهم بريح طيبة )اىل النعمة السيما إذا وصفت مبا يدل على ذلك كما يف قوله تع

وال نعمة ؟ نعمة وإمنا كانت نعمة ألا وصفت طيبة وأيضا بالنسبة للسفن هل األوىل اختالف الرياح أو احتاد 

ألا إذا اختلف سري السفينة فيما سبق ملا كانت السفن سفن شراعية هنا الرياح  اح أو احتاد الريح ؟ احتادهاالري

تبشر باخلري وهلذا بعض الرياح إذا هبت  ت الرياح مبشرات حال من الرياح أىمقام النعمة وهلذا كمل مجعيف 

استبشر الناس ألن اهللا سبحانه وتعاىل أجرى العادة أن هذه الريح املعينة يتكون منها السحاب مث املطر وأحيانا 

البشارة هي اإلخبار ))  مبشرات(( وا ا وقوله استبشر  ا رأوها جتمع السحاب جتمعه وتكففهيستبشرون بالريح إذ
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مبا يسر غالبا ومسيت بشارة ألا تؤثر على البشرة فاإلنسان إذا استبشر ينري وجهه ويسفر وجتد عليه عالمة 

) مبشرات قال مبعىن لتبشركم باملطر (( فبشرهم بعذاب أليم )البشرى وقد تطلق البشارة مبا يسوء كقوله تعاىل 

            ه اهللا فسر اسم الفاعل بالفعل املعلل وقال مبعىن لتبشركم ألجل أن يسهل العطف يف قوله املؤلف رمح

من رمحته ألن مبشرات وليذيقكم جيد اإلنسان بينهما فجوة هذه الفجوة أراد املؤلف أن يقرا (( وليذيقكم )) 

ولكننا نقدر فعال يناسب ما  تعترب امسابقوله مبعىن ليبشركم ا ولكن الصحيح عندي أن مبشرات على حاهلا 

ألجل أن يصح عطف الفعل عليه والذي أرى أن يقدر لتستبشروا ا مبشرات لتستبشروا ا وليذيقكم من  بعده

رمحته أو جنعل لتبشركم كما قال املؤلف ما جنعلها مبعىن مبشرات بل جنعلها فعال مستقال قدرناه ليصح العطف يف 

ا من رمحته املطر واخلصب تقدم لنا أن اهللا تعاىل يعرب ))  وليذيقكم(( وقوله ))  رحمته وليذيقكم من(( قوله 

عن اإلصابة باإلذاقة ألا أعلى أنواع اإلصابة وأبلغها وليذيقكم ا من رمحته يقول املطر واخلصب ففسر الرمحة 

تكون خملوقة وهذا الذي فسرها به هللا ؟ بأثرها وعلى هذا فتكون الرمحة يف هذه اآلية خملوقة وال صفة من صفات ا

تمل ألن اهللا تعاىل قد يطلق الرمحة على الشيء املخلوق الذي يكون من آثار رمحته كما ثبت يف احلديث حم

ومن املعلوم أنه سبحانه وتعاىل مل يرد أا رمحته  ( أنت رحمتي أرحم بك من أشاء )الصحيح أن اهللا قال للجنة 

نة خملوق بائن ولكن أراد أا من أثر رمحته أو مقتضى رمحته فهنا يصح أن نقول وليذيقكم اليت هي صفته ألن اجل

   .من رمحته أي من هذا املطر واخلصب نعم ويكون الرمحة هنا خملوقة من املخلوقات وحيتمل أن تكون الرمحة
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يعين ليذيقكم نعمة صادرة من هذه الرمحة ولتجري الفلك السفن ا بأمره وبإرادته ولتبتغوا من فضله تطلبوا من  

يقول السفن ا ، ا الضمري يعود ))  ولتجري الفلك(( فضله الرزق بالتجارة يف البحر ولعلكم تشكرون قوله 

يف أجواء السماء والسحاب ويرسل الرياح لتسري ا السفن يف على الرياح فاهللا تعاىل يرسل الرياح لتسري ا املياه 

السفن حيمل نعما كثرية السفن ماذا حتمل ؟ حتمل األرزاق واألناسي واحليوان من البحار وكل من السحاب و 

(( أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم وغريها والسحب حتمل املاء الذي هو مادة احلياة 

) ففي الرياح إذن فائدتان تسيري السحب يف أجواء السماء وتسيري السفن يف أجواء البحار وقوله المنزلون ) نحن

  واحد وال مجاعة ؟ تصلح هلذا وهلذا الفلك تصلح للجمع وللمفرد وال ال ؟ ))  الفلك(( 

  يف القرآن موجود : الطالب

  ؟هات مثاال هلا للمفرد يف القرآن موجود  : الشيخ

   ..... والفلك اليت يف البحر هذا مفرد ويصنع الفلك ....أي للجماعة أصلها يا شيخ  ةعاهذه للجم: بالطال

هذا مجع  ))(( حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة على كل حال املثال الذي ذكره أيضا : الشيخ

  وال مفرد ؟ مجع الفلك وجرين ما قال يف الفلك وجرى .

  شيخ يف الفلك املشحون يا  مفرد : الطالب

) أيضا مجع على كل حال الفلك للمفرد واجلمع نعم ذكر الفقهاء  : نعم (( وترى الفلك فيه مواخر ) الشيخ

كلمة ذكرا لكم سابقا فقالوا إن األحدب ينوي الركوع بقلبه ما هو قائم حىت يركع بقلبه قال بعض الفقهاء فهو 

ك يف اللغة العربية يعين هذا األحدب شبيه بالفلك يف اللغة العربية ما يعرف شبيه يف اللغة العربية فهو شبيه بالفل

لجماعة وال يعرف إال بالنية أو القرينة هذه املسكني اللي أحدب يف حال للمفرد و ل صاحلإال بالنية نعم فالفلك 

ا على ما ذكر عن  كوعه وقيامه سواء هذا ميكن أن يستدليعلمنا أنه راكع أو غري راكع ؟ فالركوع ما الذي 

يقول إن اإلنسان إذا أتقن شيئا من العلم أمكنه أن يفهم غريه من العلوم وذكروا قصة أنه  كان هو وأبو  الكسائي

يقول للكسائي ما رأيك لو  يوسفوأنه تناظروا يف مسألة فقال له أبو  العباسعند الرشيد أحد خلفاء بين  موسى

هذه املسألة قال نعم إذا سها يف سجود السهو  كذلك يعلمك حكمو  ؟ هذا حن اإلنسان يف سجود السهو سها

د السهو صالة فإنه ال يسجد قال أين قاعدة حنوك قال عندنا قاعدة النحو أن املصغر ال يصغر فاستدل أن سجو 

 )(( اهللا الذي يرسل الرياح )يقول ذكروها نعم هذا واقع أو غري واقع اهللا أعلم  .... مصغرة فإذا سها فيه

اإلرادة فقط ألن الفلك بلك بأمره قال بإرادته والصحيح بأمره من األمر الذي هو بالقول وليس املراد ولتجري الف

إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول (( ما تعلم عما يريد اهللا عز وجل لكنها إمنا تأمتر بأمره القويل وقد قال اهللا تعاىل 

ن بالقول فإنه ال يقع وكيف حتدث الكائنات مبجرد إرادة ال يعلم ا فكل مراد اهللا إن مل يقرت  )) له كن فيكون

(( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له  ب أن املراد بأمره أمره القويل لقوله تعاىل اإال اهللا فال بد من القول فالصو 

هو  باباملقدر يف األس) وال مينع ذلك أن يكون هذا اجلريان بأمره بأسباب حمسوسة معلومة لنا ألن كن فيكون )
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) كل هذا (( ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله )اهللا عز وجل فهو سبحانه خيلق ويسخر ولكن بأسباب 

مما خلقه اهللا عز وجل هلذه احلكم العظيمة ولتبتغوا تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة يف البحر وهو كذلك وكم من 

ال هذه السفن لكان من جهة إىل جهة بواسطة هذه السفن لو ألرزاق من أناس كانت جتارم يف البحار ينقلون ا

البحر إىل جهة أخرى لكن اهللا عز وجل جعل هذه السفن ألجل  خلفاملتعذر أن تنتقل األرزاق من اجلهة اليت 

علكم فتوحدونه ول مكةأن تنقل هذه األرزاق والنعم ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هذه النعم يا أهل 

باجلوارح ريض تشكرون الشكر هو القيام بطاعة املنعم ويكون باللسان وبالقلب و كرون لعل هذه معناها التعتش

أما الشكر بالقلب فأن يؤمن اإلنسان بأن هذه النعمة من اهللا عز وجل هو الذي أمده ا وهو القيام بطاعة اهللا ف

من شكر  إن هذاأن حيمد اهللا عليها ف نباللساوهو الذي يسرها له وهو الذي جلبها إليه هذا بالقلب والشكر 

النعمة وأن يتحدث ا اعرتافا هللا بالفضل ال اقتصارا ا على غريه وأما الشكر باجلوارح بأن يقوم هللا تعاىل بالعمل 

ري وهلذا يقول الشاعر " أفادتكم النعماء مين ثالثة يدي ولساين والضم  من صالة وزكاة وصيام وحج وغريهالبدين

القلب ما هي الواسطة بني احلمد والشكر ؟ أو النسبة بني  ب" يدي اجلوارح ولساين القول والضمري احملج جبااحمل

نقول احلمد أعم من حيث السبب والشكر أعم من حيث التعلق ألن احلمد يكون باللسان احلمد والشكر 

د على نعمه واإلحسان على إحسانه ويكون على النعم وعلى كمال صفات احملمود أفهمتم يعين أنه حيمد احملمو 

 سان فقط ورمبا يكون بالقلب أيضا أنيكون باللاحلمد وعلى كمال صفاته وأما املتعلق فإنه يتعلق باللسان خاصة 

يعتقد اإلنسان كمال هذا احملمود ولكن ال يكون حممودا لغة إال باللسان وأما الشكر فهو أخص من احلمد 

كيف أخص باعتبار سببه ؟ ألن سببه النعمة فقط اإلنعام على الشاكر هذه   علقهمتباعتبار سببه وأعم باعتبار 

السببية نعم وإال لو كان اإلنسان احملمود من أكل الناس وهو ما عطف شيء هل تشكرون وال ال ؟ ال تشكروه 

ن الشكر يكون على النعم وأخص من حيث السبب ويكون بالقلب واللسان واجلوارح فهو له متعلق أعم إذ

النسبة بينهما العموم واخلصوص الوجهي نعم ولعلكم تشكرون طيب الشكر قلنا هو القيام بطاعة املنعم صح 

هذا باملعىن العام لكن شكر النعمة اخلاصة يكون بالقيام بوظيفتها من الطاعة شكر النعمة اخلاصة يكون بالقيام 

ا؟ يكون بالعمل به وبتعليمه هذا شكر خاص بوظيفتها اخلاصة مثال شكر اإلنسان ربه على العلم يكون مباذ

وأال يكون فيه مثال إسراف وال تبذير  كنيكون بطاعته يف هذا املس السكنلنعمة خاصة شكر اإلنسان ربه على 

وما أشبه ذلك فالشكر هنا له معنيان املعىن العام هو القيام بطاعة املنعم واملعىن اخلاص هو شكر اهللا تعاىل القيام 

(( ولتبتغوا من فضله ولعلكم تعاىل فيما يتعلق ذه النعمة اخلاصة وكل نعمة هلا شكر خاص  بطاعة اهللا

 ... ولقد أرسلنا من قبلك رسال إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا  ((  ) تشكرون )

دير واهللا لقد وذا نعرف أن الالم يف قوله ولقد موطئه للقسم يعين أا جواب لقسم حمذوف والتقإىل آخره  ))

من املشهور ))  قومهم ولقد أرسلنا من قبلك رسال إلى(( اجلملة هنا مؤكدة بثالثة أمور وهي القسم والالم وقد 

املعروف عند أهل العلم أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ألنه مرسل وهذا الصنف من الناس هو أعلى 

مث الشهداء مث الصاحلون فأعلى أجناس  نيقو ويليهم األنبياء مث الصد عمن أعلى األنوا  آدمأنواع األصناف من بين 
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(( واهللا أعلم حيث يجعل البشر الرسل عليهم الصالة والسالم ألم مجعوا بني االختصاص بالرسالة والعبادة 

ء األعيان الذين أرسلهم ) ما يعطي الرسالة إال ملن هو أهل هلا فأحق الناس بالرسالة بال شك هم هؤالرسالته )

علي بن اهللا عز وجل وال ميكن أن يكون أحد من الناس أحق منهم ا وذا نعرف ضالل بل وكفر من قالوا أن 

أحق بالرسالة من حممد صلى اهللا عليه وسلم نعم ألم يف ذلك طعنوا يف اهللا عز وجل ونسبوه إىل ما  أيب طالب

الة حملمد وعلي أوىل ا فهو إما جاهل باألحقية وإما غري مريد بإعطاء احلق ال يليق به ألنه إذا كان أعطى الرس

ذن وكال األمرين بالنسبة إىل اهللا حمال وممتنع وأي أحد يصف اهللا ذا أو مبا يستلزم هذا فإنه كافر بال شك إأهله 

سالة بال شك وال أحد أشرف اخللق أشرف أصناف اخللق وهم أحق الناس بالر  الرسل عليهم الصالة والسالم هم

يرون أن الرسل من آخر مراتب اخللق ويقولون إن الويل  الفالسفةأحق منهم ويوجد والعياذ باهللا بعض الناس من 

الوحي والرسول يف والنيب له مزية  امسهأفضل من الرسول ألن الويل خاص اخلاصة ويل على  النيب والنيب أفضل من 

ليشرتي احلوائج شوف والعياذ باهللا الضالل ويقولون فيما يقولون " مقام النبوة  مبنزلة اخلادم الذي يف البيت يرسل

يف برزخ فويق الرسول ودون الويل " والعياذ باهللا مقام النبوة يف برزخ فويق الرسول يعين فوق الرسول شوية وبالنسبة 

أعلى شيء وهذا ال شك أنه كفر  الوالية عندهم رتبةللويل دون الويل دون الويل بعيد عن الويل وعلى هذا تكون 

بني الرسالة والنبوة والوالية أليس   جامعبل نقول إن مقام الرسالة فوق كل شيء مث النبوة مث الوالية ألن الرسول 

كذلك ؟ والنيب له النبوة والوالية والويل له الوالية دون النبوة والرسالة ومعلوم أن من اتصف أنه كلما ازدادت صفة 

) والقوم هم الطائفة (( ولقد أرسلنا من قبلك رسال إلى قومهم)ص كان أكمل من غريه نعم الكمال يف شخ

الذين ينتسب إليهم اإلنسان ألن م قوامه فهو يقوم م وهم به يقومون وقوله إىل قومهم ألنه ما من رسول 

(  جابريح حديث أرسل سوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال ورسالته خاصة كما ثبت يف حلديث الصح

إىل  قومه فجاءوهم الفاعل للرسل واملفعول للقوم  وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة )

هل املراد ))  بالبينات(( هم بالبينات باحلجج الواضحات على صدقهم يف رسالتهم إليهم فكذبوهم قوله و فحاؤ 

البيات هنا ما يبني صدق رسالتهم فيكون املراد ا املعجزات اليت البيان املعلوم أا الواضحات لكن هل املراد ب

ها عرف أا من عند اهللا أو املراد لبينات الظاهرة اليت كل ما استقرأالشرائع ابأيدوا ا أو املراد بالبينات أي 

أيضا بالبينات بالشرائع األمران ؟ املراد األمران فالرسل أتوا باآليات البينات اليت تؤيدهم وتدل على صدقهم وأتوا 

تكون للمصاحبة يعين ))  البيناتب(( البينة الظاهرة اليت يعلم أا من عند اهللا عز وجل نعم فالباء إذن يف قوله 

اهللا  حكمةوهذا من املراد بالبينات الشرائع  بأنالقول  علىأرسلوا رسالة مصحوبة بالبينات نعم أو لالختصاص 

إىل الناس  دون آيةرسل رسوال إال أيده بآية من حكمته ورمحته ألنه لو جاء الرسول بعز وجل ورمحته أن اهللا ما أ

وقال أنا رسول اهللا بدون آية يقبلون وال ال ؟ من طبيعة البشر أال يقبل حىت يعرف كما أنه لو جاء واحد من 

سري يأتيكم تطيعونه وال أنا عامل عندي علم من الشرع والتفسري يقول أي شيء تطلبونه من التفترى الناس وقال 

ال ؟ أبدا ال يطيعونه حىت ميتحنوه ويسألونه نعم كيف نعرف بالذي يدعي بالذي يوحى إليه ؟ ال يقبل إال إذا 

جاء بآية فهذا من حكمة اهللا من رمحته أيضا بأال يعاقب أحد بذنب بدون حجة ألنه لو أرسل الرسل بدون 
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ون ألم جيب عليهم أن لتكذيب لعدم وجود اآلية وقد ال يعذر آيات وكذم األمم نعم لكانوا معذورين با

(( ولقد أرسلنا لكن من رمحته أن جعل اآليات معهم ليطمئن الناس إليهم ويؤمنوا م عن اقتناع وقوله يستسلموا 

من قبلك إىل أنه ال رسول بعده وهذا  كلمة) من قبلك رسال رمبا يستفاد من  من قبلك رسال إلى قومهم )

ره إن شاء اهللا تعاىل يف الفوائد ونناقش هذه الفائدة فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا فانتقمنا نذكس

وهلذا احلديث الذي  وهذا من فعل اهللا وليس من أمساءه االنتقام هو األخذ بالعقوبة االنتقام هو األخذ بالعقوبة

فيها أن من أمسائه املنتقم وليس من  لى اهللا عليه وسلمالنيب صفيه وهللا األمساء احلسىن وهي مدرجة ما صح عن 

(( ) فهو فعل وقوله (( إنا من المجرمين منتقمون )أمسائه من هو أوصافه وأفعاله وهلذا ما جاء مطلقا قال 

م هنا هو جر سببا يف اإلمث  ن) ما هو اإلجرام ؟ اإلجرام فعل اجلرم واجلرم كل ما يكو فانتقمنا من الذين أجرموا )

(( وكان  من مل جيرم مل ينتقم منه وهلذا قالأن ))(( فانتقمنا من الذين أجرموا لكفر وكل من اآليات الكرمية ا

 ((يش إعراا ؟ اسم كان أين خربها ؟ حقا نعم ) كان حقا علينا نصر ، نصر و حقا علينا نصر المؤمنين )

ية وأوجه ما يكون وأسهل ما يكون وإال هذا أحسن ما يكون يف إعراب اآل) وكان حقا علينا نصر المؤمنين )

احلق مبعىن الشيء الثابت الالزم نصر املؤمنني مبا جيب اإلميان به من )) وكان حقا علينا ((  هففيه أوجه أخرى قول

والقدر خريه وشره فأوجب اهللا عز وجل على نفسه أن ينصر  اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر

نصر املؤمنني ؟ نصر املؤمنني أي منعهم  امباذنصر املؤمنني من اهللا عز وجل املؤمنني أوجب كان حقا علينا ضمان 

(( إنا من أعدائهم وذلك بأن جنعل هلم من النصر احلسي واملعنوي حىت تكون العاقبة هلم وهذا كقوله تعاىل 

) فإن قال قائل هذا احلق الذي التزم اهللا به قد ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد )ل

ن النصر يف أحد ملن ؟ لقريش أتباعهم فما ملؤمنني أحيانا كما يف أحد مثال فإيشكل علينا أن اهللا تعاىل خيذل ا

قريش على الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليس نصرا دائما  هو اجلواب عن هذه اآلية ؟ نقول إن اجلواب أن نصر 

وإذا شئت أن يتبني لك ذلك فاقرأ ما أعل بل إن هذا يف احلقيقة من نصر املؤمنني عليهم كانت العاقبة فيه هلم 

إذن ميحق الكافرين ) (( ويمحق الكافرين ) من مجلة ما ذكر من احلكم عمراناهللا به هذه العزوة يف سورة آل 

صر جللبهم ألم لو هزموا يف هذا املقام ما قاموا وال حاربوا لكن إذا صار هلم شيء من النصر فإن ذلك فهو ن

يغريهم بالقتال حىت تكون العاقبة للمؤمنني ويبيدهم اهللا عز وجل ومنها أيضا نصر املؤمنني على أنفسهم ألم ما 

) فهم هنا ( وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون )(إال بسبب خمالفتهم كما قال تعاىل  يف أحدأتاهم ما أتاهم 

احلاصل أن هذه اآلية على باا أن اهللا تعاىل ينصر املؤمنني  .... يعرفون قدر املعصية وأنه يفوت ا من احملبوب 

(( من كفر قال  .... ) (( كتب ربكم على نفسه الرحمة )حقا عليه أوجبه هو بنفسه على نفسه كما يف قوله 

)  من فوائد هذه اآلية اجلمع بني الرتغيب والرتهيب الرتهيب فره ومن عمل صالحا فألنفسهم يمهدون )فعليه ك

طيب ومن  ) (( ومن عمل صالحا فألنفسهم يمهدون )) والرتغيب يف قوله (( من كفر فعليه كفره )يف قوله 

وتقدمي اخلرب يدل على احلصر ومن  )(( من كفر فعليه كفره )فوائدها أن شؤم الكافر ال يتعداه إىل غريه لقوله 
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باإلميان والعمل الصاحل املبين على أمرين ومها اإلخالص هللا تعاىل واملتابعة بأمرين فوائد اآلية أنه ال يتم الثواب إال 

) ومن فوائدها أن احلزم والكياسة يف العمل الصاحل (( ومن عمل صالحا )لرسوله صلى اهللا عليه وسلم لقوله 

 ) يعين إذا فعلوا ذلك اسرتاحوا يف املستقبل إذ أم وطئوا ألنفسهم منزال هو خرينفسهم يمهدون )(( فأللقوله 

( من سن في اإلسالم سنة سيئة       مجع بينها وبني قوله صلى اهللا عليه وسلماملنازل وقد ذكرنا فعليه كفره أى 

) وقوله ليحملن أثقالهم وأثقاال مع أثقالهم )(( و وقوله تعاىل  فعليه وزرها ووزر من عل بها إلى يوم القيامة )

  اجلمع .ويش ذكرنا  )) ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علمو  ((

  هذه األعمال السيئة هم من أعماهلم أنفسهم: الطالب

   عين هم السبب: الشيخ

  نعم ألم هم السبب

  إلضالل هؤالء: الطالب 

 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه ال يحب الكافرين ((مث قال تعاىل  طيب نعم : الشيخ

) وقد انقسم الناس يف هذا إىل (( ليجزي الذين آمنوا )يستفاد من هذه اآلية إثبات العلل يف أفعال اهللا لقوله  ))

نه وتعاىل يفعل ما يشاء وحيكم مبا شاء ثالثة أقسام قسم أنكروا العلل يف أفعال اهللا ويف شرعه وقالوا أنه سبحا

العلل يف أفعال اهللا وقالوا إن اهللا تعاىل ال يفعل إال حلكمة  وابدون أي علة أو حكمة مثل اجلربية وقسم آخر أثبت

وقسم  املعتزلةوال يشرع إال حلكمة ولكنهم جعلوا تلك العلل موجبة وقالوا جيب عليه أن يفعل كذا لكذا وهؤالء 

وقالوا أفعال اهللا تعاىل حلكمة وشرائعه حلكمة لكن ليست هذه احلكمة موجبة بل الذي أوجب  اتوسطو ثالث 

مبقتضى   هاعلى نفسه احلكمة هو اهللا واحلكمة من مقتضى امسه احلكيم فتكون واجبة ليست بإجياب أحد ولكن

 ميكن أن نعرتض على أي كونه حكيما هو الذي أوجبها على نفسه وهذا القول هو الصحيح وإذا قلنا به فإننا ال

حكم من أحكام اهللا كونيا كان أو قدريا ألننا نعلم أن الذي أوجب أن تقرتن أفعاله وشرائعه باحلكم من هو ؟ 

اهللا ال حنن فال نقول إن اهللا جيب عليه فعل األصلح وال فعل الصالح إجيابا مستقال عن إرادته وهذا القول هو 

اهللا وأحكام اهللا كلها معللة باحلكمة مبقتضى امسه احلكيم من فوائد اآلية  احلق إذن نأخذ منه أن مجيع أفعال

) لكنه أوجبه (( ليحزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله )الكرمية أن اجلزاء ليس واجبا على اهللا لقوله 

من بعده  كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ((على نفسه نعم يف قوله 

على نفسه وهلذا قال الشاعر " ما للعباد عليه حق واجب  أوجبه هو سبحانه وتعاىل  )) وأصلح فأنه غفور رحيم

لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكرمي الواسع "وابن القيم رمحه اهللا نظم معىن  لموال ع كال

إن عذبوا فبعدله أو  نالشاواجب هو أوجب األجر العظيم  هذين البيتني لكنه علل فقال " ما للعباد عليه حق

د املطلق يف البيتني السابقني أنه هو الذي أوجب ذلك تفضال منه ينعموا فبفضله والفضل للمنان " نعم فق

هذا نفي كيف بس حيب الكافرين ال سبحانه وتعاىل ومن فوائد اآلية الكرمية إثبات احملبة هللا من أين تؤخذ ؟ 
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ذلك ؟ ألنه إذا انتفت حمبته عن الكافرين لزمت حمبته للمؤمنني فإن مل يكن مل يكن فرق بني املؤمنني  نأخذ منه

لو كانت احملبة منتفية هلؤالء وهؤالء ما كان بينهم فرق أليس كذلك ؟ وهلذا استدل أهل العلم على وبني الكافرين 

) قالوا فلما حجب هؤالء يف يومئذ لمحجوبون )كال إنهم عن ربهم   ((إثبات رؤية اهللا سبحانه وتعاىل بقوله 

حال الصحب دل على أنه ال حيجب اآلخرون يف مقام الرضا واضح ؟ طيب إذن نأخذ من هذه اآلية إثبات 

احملبة وهي كما سبق الكالم عليه صفة ثابتة هللا على وجه احلقيقة وليست مبعىن الثواب وال إرادة الثواب وإمنا ذلك 

(( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ا إذا أحب قوما أثام وال يثيبهم إال بإرادة من الزمها ومقتضاه

اهللا ما قال آمنوا واعملوا لكن ذكر وال ال ) ومن فوائد اآلية الكرمية احلث على اإلميان والعمل الصاحل فيكون )

الشيء مأمور به ال تظن أن الشيء اجلزاء يستلزم احلث على الفعل وهذا أحد الطرق اليت يستدل ا على أن 

ر به نعم املأمور به هو الذي جاء بصيغة افعل بل األمر يستفاد من عدة أمور فإذا ورد الرتغيب يف شيء فهو مأمو 

يستفاد من هذا ايش ؟ احلث على اإلميان والعمل الصاحل ويستفاد من اآلية الكرمية أيضا ذم الكفر من أين  إذا

) فإذا نفى اهللا احملبة عن هؤالء فإنه يقتضي ذم عملهم ومنها أن ال يحب الكافرين ) (( إنهيؤخذ ؟ من قوله 

احلكم إذا علق مبشتق وهذه فائدة أصولية إذا علق احلكم مبشتق فهو دليل على أنه علة احلكم مثال ال حيب 

كفر علة انتفاء احملبة  فال م لكفرهم إذاالكافرين ملاذا ؟ لكفرهم فاحلكم هنا علق على وصف نعم فيقال ال حيبه

احملبة ؟ القتال وهكذا مجيع حكم ) ما هي علة (( إن اهللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا )كما لو قال 

علق مبشتق فإنه يدل على علية ذلك الشيء نعم مث قال تعاىل يستفاد أيضا من اآلية فائدة وهي اعتبار الالزم امل

(( ليجزي ا فإنه يثبت هذا الالزم تبعا لثبوت امللزوم فمثال الحظوا يف املؤمنني مبعىن أنه إذا لزم من الشيء كذا وكذ

(( ليجزي الذين آمنوا وعملوا ) ما قال إنه حيب وال حيب الكافرين قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات )

له وإمنا يعاملهم ) ايش يلزم منه ؟ أال جيزيهم من فض(( إنه ال يحب الكافرين )) املقابل الصالحات من فضله )

مباذا ؟ بعدله فعقاب الكافرين مأخوذ من الزم انتفاء احملبة وداللة التالزم هذه مفيدة جدا لطالب العلم داللة 

التالزم يلزم من كذا وكذا كذا وكذا لكن ال بد من شرطني الشرط األول أن يكون الالزم صحيحا فإن كان الالزم 

دعى اإلنسان أنه الزم فليس بالزم الشرط الثاين أن يكون ذلك يف كالم اهللا فاسدا فإنه ال يثبت الالزم حىت لو ا

به عما إذا كان التالزم  الزم صحيحا فإننا حنرتزوكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم أما الشرط األول أن يكون الت

نه يلزم التمثيل فهل إضها ما شبهتهم يف اإلنكار قالوا غري صحيح مثال أهل التعطيل الذين أنكروا الصفات أو بع

نه يلزم من إثبات الصفات التمثيل ألنه ليس بالزم طيب يف  ما نقول إهذا الالزم صحيح ؟ ليس بصحيح ولذلك 

كالم اهللا وكالم رسوله إذا كان الالزم صحيحا فهو حق ويكون النص داال عليه لكن يف كالم غريه ال يكون 

ماء عندهم ترمجة يف هذه املسألة هل الزم القول قول أو ليس بقول الالزم قوال مصاحب القول امللزوم وهلذا العل

نعم ؟ منهم من قال إن الزم القول ليس بقول ومنهم من قال إن الزم القول قول والصحيح أن الزم القول يف  

 كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم قول لكن بشرط أن يكون الالزم صحيحا ملاذا يكون قوال ؟ الن اهللا
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مل ينفها اهللا دل ذلك على ثبوا لكن اإلنسان البشر هل  ا يرتتب على كالمه من اللوازم وإذاعز وجل يعلم م

يلزم منه ففاسدا  ا ويكون هذا القول يلزم منه أموريعلم ما يلزم على قوله ؟ أحيانا يقول اإلنسان قوال يظنه صواب

ا ماذا يصنع ؟ لرجع عن قوله فلذلك نقول إن الزم القول يف كتاب لزوما حقيقيا ثابتا أمورا فاسدة لو نبه القائل هل

نه قول فالن فاحلاصل أن ال إيق مااهللا وسنة رسوله ليس بقول صحيح أنه يستدل به على بطالن القول ولكن 

صحيحة أو ازم الهذه املسألة ينبغي التنبه هلا وإمنا نقول بذلك ألن اإلنسان بشر ال يفيق ملا يستلزمه كالمه من اللو 

اآلن نشوف كثريا ما يأمر اإلنسان بشيء أو ينهى عن شيء يف أوالده مث إذا فعلوه لزم علم أنه اللوازم الباطلة 

يستلزم مفسدة فريجع عنه هذا الالزم هل كان عاملا به من قبل ؟ لو كان عاملا ما أمرهم وكثريا ما ينهاهم عن 

  ة ما كان يعلم ا حينها فتجده يرجع لزم مفسدتشيء مث إذا تركوه رأى يف ذلك مفسدة 

  ....: الطالب

الزم القول يف كتاب اهللا وسنة رسوله قول لكن بشرط أن يكون التالزم صحيحا أما يف غريه فليس  :ال  الشيخ

ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري  ((مث قال تعاىل  كذلك ليس بقول نعم 

من فوائد هذه اآلية الكرمية أن هناك عالمات ودالالت  )) وا من فضله ولعلكم تشكرونالفلك بأمره ولتبتغ

هذه اآليات اليت تعرف اهللا ا لعباده هذه من نعمة اهللا  وال ال على وجود اخلالق وعلى علمه وقدرته وحكمته 

ية اليت حنن فيها زيادة على من فوائد هذه اآله ليقوموا بشكره ويعرتفوا بفضله يريهم آياتتعاىل عليهم أن اهللا 

اح لو اجتمع اخللق  ) هذه الري(( أن يرسل الرياح مبشرات )الثالث آيات اليت ذكرنا من آياته ثبوت الرمحة لقوله 

قوا جبميع وسائل النفخ هل يستطيعون أن يغطوا ذا النفخ بلدا واحدا ؟ ما يستطيعون كلهم على أن ينفخ

ن يغمر ذه الريح اليت قد تقلع األشجار ودم الديار أليس هذا دليل على والرب جلت قدرته يغمر ما شاء أ

على قدرة اهللا العظيمة ؟ نعم وكوا مبشرات فيه إثبات الرمحة ومن فوائد اآلية الكرمية نعمة اهللا سبحانه وتعاىل 

فيه ذلك ما عرف الناس  بالفلك اليت جترى بأمره لوال أن اهللا سبحانه وتعاىل يسر من األسباب ما يكون عباده 

كيف يتعدون من بر إىل بر بواسطة البحر ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن ظهور اآليات لإلنسان سبب لشكر 

) ومن فوائدها إثبات العلل واحلكم يف أفعال اهللا (( ولعلكم تشكرون )نعمة اهللا عليه من أين نأخذها ؟ من قوله 

 ... ولقد أرسلنا من قبلك رسال إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات (( تعاىل  مث قال يف قوله ولعل ألا للتعليل 

يستفاد من هذه اآلية الكرمية تسلية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وحتذير املخالفني له وال ال ؟ تسليته  إىل آخره ))

ألن كل إنسان ال ال و مبن سبقه من الرسل فقد كذبوا وأوذوا فإذا علم أن أحدا شاركه يف ذلك هان عليه األمر 

   )) ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ((يتسلى مبا أصاب غريه مبثله وهلذا قال اهللا تعاىل 
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) ومن فوائد اآلية أيضا رمحة اهللا عباده (( فانتقمنا من الذين أجرموا )ومن فوائدها حتذير املخالفني له لقوله  

بإرسال الرسل إذ لوال هذه الرسالة ما عرف الناس كيف يعبدون اهللا عز وجل بل وال عرفوا ما عرفوا من تفاصيل 

 ومن ))وما أرسلناك إال رحمة للعالمين((قال تعاىل  أمسائه وصفاته كما سبق فالرسل رمحة عظيمة للخلق كما

أي ) )(( فانتقمنا من الذين أجرموا لقوله  فعلهمنتقام من املكذبني كان بسبب فوائد اآلية الكرمية أيضا أن اإل

إلجرامهم ومن فوائدها أن الرساالت السابقة خاصة ورسالة النيب عامة لقوله إىل قومه ويبينه احلديث الثابت يف 

ومن فوائد اآلية أن اهللا تعاىل ما  ( وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ) الصحيحني

(( فجاءوهم أرسل الرسل إال ببينات تشهد بصدقهم وبشرائع بينة ال توجب لبسا على املتبعني من أين تؤخذ ؟ 

ينات الواضحة اليت ال تقتضي لبسا على املبتدع باآليات البينات الدالة على صدقهم وبالشرائع البأى ) بالبينات )

انتشر السحر وكثر فأعطاه اهللا تعاىل من  موسىقال أهل العلم وآيات البينات على حسب عصرهم ففي عهد 

اآليات ما تبطل السحر وليست بسحر أعطاه اهللا تعاىل اليد وأعطاه العصا قالوا ويف عهد عيسى تقدم الطب 

ا ال ميكن للطب أن يقوم به وهو إبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى وإخراجهم من فأعطاه اهللا من اآليات م

ن األبرص ال ميكن شفاؤه بالطب مليت ال حييا بالطب وقالوا أيضا إقبورهم هذا ما ميكن أن يقوم به الطب أبدا ا

ن أن يوضع له العني كمي مااألكمه من هو ؟ قالوا أنه هو الذي خلق بال عني هذا ميكن فيما سبق من العصور 

لكن اآلن إذا وجد مكان العني ميكن أن يوضع له عني بالطب لكن إذا مل يوجد مثل أن خلقه اهللا عز وجل 

بدون أن خيلق له مكان للعني ما ميكن أن يوضع له عني يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم قالوا إن البالغة 

عليه الصالة والسالم هذا القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء  بلغت أعلى ذروا فكان من أعظم آيات الرسول

قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون  (( اإلنس و اجلنفتحدى اهللا به كل 

  ) .(( ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا )ال انفرادا وال تعاونا وهلذا قال  ))... بمثله

   ن ما هي البالغة وما هي أوجه البالغة ....يقولون اآل :.... الطالب

العصر ألنه نازل إىل  مبا يناسب: أقول ميكن أن يكون صحيحا أن القرآن يف كل عصر يكون معجزة  الشيخ

القرآن معجز يف كل معىن لكن يف ذلك الوقت أشد ما فيه البالغة طيب وفيه أيضا مجيع اخللق إىل يوم القيامة 

فإن هذا ))  وأرسلنا)) ((  فانتقمنا((  عز جل فانتقمنا وفيه أيضا إثبات العظمة لقوله إثبات فعل االنتقام هللا

للتعظيم وليس للتعدد فإمجاع املسلمني إمنا هو للتعظيم ومن فوائد اآلية الكرمية أن اهللا أوجب على نفسه نصر 

بد أن يكون ألنه أتى بصيغة التعظيم ) ومنها أن هذا النصر ال (( وكان حقا علينا نصر المؤمنين )املؤمنني لقوله 

بل قال علينا إشارة إىل أن هذا احلق ال بد أن يكون ألن اهللا تعاىل أعظم من   علي) ومل يقل (( وكان حقا علينا )

إنسان ) فإذا أورد (( حقا علينا نصر المؤمنين )كل شيء وفيه أيضا دليل على أن غري املؤمنني ال ينصرون لقوله 

ن االنتصارات اخلاطفة للكفار فما هو اجلواب ؟ أن هذا استدراج من اهللا عز وجل حىت يتم علينا ما حصل م

نصر ألنفسهم على أنفسهم مث إنه ال  نتصارأي نعم وقد يكون من مصلحتهم ألنه االنصر للمؤمنني يف النهاية 
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النصر نوعان نصر باحلجة  يدوم هذا النصر أبدا العاقبة ال بد أن تكون للمؤمنني نعم وقال بعض أهل العلم إن

والربهان ونصر بالسيف والسنان فأما النصر باحلجة والربهان فهو مضمون وثابت وال فيه استثناء ألن احلجة 

والربهان مع املؤمنني على كل حال حىت لو هزموا عسكريا فإن احلجة والربهان معهم غالبون حبجتهم وبرهام 

النصر العسكري يعين بالسيف والسنان وهو اآلن بالطائرة والقنابل وما أشبهها وهذا ال استثناء فيه والثاين النصر ب

  هذا قد حيصل نصر لغري املؤمنني امتحانا للمؤمنني واستدراجا للكافرين نعم مث قال عز وجل .

  أن الرسول خامت األنبياء ؟هل يؤخذ منها :ذكرت أمس  الطالب

  لرسول صلى اهللا عليه وسلم خامت األنبياء ؟ من قبلك رسالهل يؤخذ منها أن ا : أي نعم ما تقولون الشيخ

  ما يلزم : الطالب 

أي هذه تدل على أن رسالتهم معلوم من هذه اآلية إىل قومهم  إي أن يكون بعده أحد ؟ما يلزم :يعين  الشيخ

  لكن هل تدل على أنه املنتهى ؟ خاصة 

   ....) من أمره على من يشاء من عباده )(( ينزل المالئكة  قد يستدلون ذه االية ....: الطالب

(( ولقد : هذا كفر الكالم على هذه اآلية هل تدل على ختم الرسالة للرسول صلى اهللا عليه وسلم لقوله  الشيخ

قد تدل على أن الرسول يقول ) أو ال تدل ؟ الوجه الذي ذكره عبد اهللا أرسلنا من قبلك رسال إلى قومهم )

لعموم هذا يشمل العموم الوقت واملكان واألمم وهذا يستلزم أال يوجد رسول بعده لو مرسل إىل الناس عامة وا

معناه أن الرسول اللي بعده يكون رسوال إىل هؤالء الناس دون  صاروجد رسول بعد انتقى العموم إىل الناس كافة 

  حممد عليه الصالة والسالم .

   ....ما فيه دليل عللى إن أرسل إىل الناس كافة : الطالب

ألنه إذا مل يكن آخرهم فالذي يأيت من بعده صار أرسل إىل بعض الناس وهم الذين دليل كيف : ال فيه  الشيخ

تأخروا طيب على كل حال أخذها فيه شيء من الغموض واألمر يف هذا واضح والغريب أن بعض الناس على 

ا لو قلنا بنزوله لكان ذلك تكذيبا للقرآن صلى اهللا عليه وسلم وقال أنن مرميسبيل االفرتاض أنكر نزول عيسى بن 

  ) ماذا تقولون ؟(( ولكن رسول اهللا وخاتم النبيين )

  املهدي .جمىء  ينكرونيا شيخ والشيء الثاين علمه للساعة هذا يدل على نزوله .... : الطالب

 ماصحيح ألن عيسى : ال ندخل يف هذه املسائل أقول هل استدالهلم باآلية الكرمية صحيح وال ال ؟ غري  الشيخ

ينزل مشرعا وإمنا ينزل تابعا للرسول صلى اهللا عليه وسلم وال ينشئ وال شيئا من الشريعة حىت كسر الصليب وقتل 

نه يأيت بذلك وال يقبل من إنسان ما فيه جزية الصالة والسالم فأقره يعين يقال إاخلنزير هذا أخرب به الرسول عليه 

ن هذا ليس شرعا جديدا ناسخا لشرع  عهد ما فيه إال اإلسالم فيقال إوال بعد نزول عيسى ما فيه أخذ جزية

الرسول عليه الصالة والسالم بل هو شرع مقرر من الرسول صلى اهللا عليه وسلم أليس كذلك ؟ الرسول أخرب بأنه 

والسالم ولعل مقررا له فهو مل ينزل على أنه رسول بشرع جديد بل على أنه تابع للرسول عليه الصالة  هذاسيفعل 

وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيين لماآتيتكم من كتاب وحكمة ثم  ((هذا واهللا أعلم ليتحقق ما أخرب اهللا به بالفعل 
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جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال 

لكن هل حنن علمنا هذا بأن نيب من األنبياء  عز وجل هذا خرب من اهللا )) فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين

تابع رسول فعال ؟ ال لكن نزول عيسى ومتابعته لرسالة الرسول عليه الصالة والسالم تكون هذه حق اليقني ألن 

فيها علم اليقني فإذا وجد ذلك بالفعل صار حق اليقني فهذا من احلكمة يف نزوله صلى اهللا  عمراناآلية آية آل 

صرحية متلقاة بالقبول عند أهل العلم فكيف صحيحة وسلم يف آخر الزمان وأيضا عندنا أحاديث واضحة  عليه

ينكر ذلك ولكن والعياذ باهللا بعض الناس يأيت بقاعدة من أفسد القواعد وأبطل القواعد وهي أن العقيدة ال تثبت 

قاله ألننا نقول له أنت تثبت من األحكام  بأخبار اآلحاد ولو كان اخلرب صحيحا نعم وهذا يف احلقيقة مذلة ممن

ورمبا يكون إىل  احلسنالعملية تثبت احلكم العملي بدليل ال يصل إىل درجة الصحة تثبته بدليل يصل إىل درجة 

وإثبات احلكم العملي مستلزم للعقيدة ألن تنفيذه  احلسنعندك أنت وعند غريك ال يصل إىل درجة  احلسندرجة 

اإلنسان ال يعمل ذا إال بعد أن يعتقد أنه من شريعة اهللا وإال ملا عمل به فهناك عقيدة  مقتضى اإلميان وألن

سابقة أن هذا من حكم اهللا ومن شريعة اهللا وأنه مقرب إىل اهللا وأنه عبادة هللا مث العمل به مث ما هذا إذا أخذنا 

كما تعلمون إما أمور علمية أو أمور عملية   أن ننكر أشياء كثرية مما يتعلق باألمور العلمية ألن الشرع الزمبذلك 

ما صح عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فإنه جيب اإلميان به عقيدة  أنوالصواب بال شك أنه ال فرق بينهما و 

رمحه اهللا يف آخر الصواعق املرسلة فإنه تكلم على هذه  ابن القيموعمال وإذا شئت مزيد إيضاح فاقرأ ما كتبه 

  فيا .املسألة كالما شا

  : هل يصل إىل التواتر ؟ الطالب

  : واهللا ما أدري هل يصل إىل التواتر وال ال . الشيخ

  إذا تواتر ؟.... : الطالب

  يفيد العلم اليقيين وال أحد جيتهد . : إذا تواتر إذا الشيخ

   ....هل اهللا تعاىل يلزمه الطواف يف  .... مرمي: نزول عيسى بن  الطالب

أعلم أن القرآن والسنة متواصلة إىل ذلك الوقت والعجيب أن بعضهم ذكر من شبه نزوله قال :الظاهر واهللا  الشيخ

م بشريعته وهو سرياين هذه شبه هذه أن لغة عيسى سريانية ولغة الرسول صلى اهللا عليه وسلم عربية كيف حيك

للغة العربية وهم ملتزمون يش اجلواب ؟ نقول نعم اجلواب بالتقدمي وباملعىن أوال فيه اآلن ناس ال يتكلمون او 

بأحكا اإلسالم قائمني به على أكمل وجه ولغتهم غري اللغة العربية والثاين أن اهللا على كل شيء قدير ميكن 

من سرياين إىل عريب فكيف بقدرة اهللا  اإلنسانلسان كان باملمارسة واملخالطة ينقلب يكون لسانه عربيا إذا  

ولقد أرسلنا من قبلك  ((هى شيئا أتى بشبه ال تنطلي على أحد قال تعاىل سبحان اهللا العظيم اإلنسان إذا اشت

أخذنا  )) رسال إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين

  فوائدها ؟ ايش فيها ؟ 
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  يها أيضا ........أحيانا وهو أن اهللا حق عليه نصر املؤمنني وغري املؤمنني ال بد أنه ال ينصرون وفالطالب :

(( وكان حقا علينا فيها فائدة أيضا من فوائد اآلية أيضا أن على اهللا حقا أوجبه على نفسه لقوله تعاىل : الشيخ

) فإذا قلنا هل جيب على اهللا شيء ؟ نقول أما بعقولنا ال جيب على اهللا شيء وأما أن يوجب هو على نفسه )

مث قال  ) (( وكان حقا علينا نصر المؤمنين )ا أيضا فضيلة اإلميان وأنه سبب للنصر شيئا فهذا واقع ومن فوائده

) قال املؤلف يزعجه ألنه مأخوذ من أثار الطري إذا أزعجه اهللا الذي (( اهللا الذي يرسل الرياح فتثير سحابا)

 صيدفإن إثارة ال إثارة الصيدابا قال املؤلف فتزعجه كسبحانه وتعاىل فتثري سحيرسل الرياح يعين يبعثها كيف شاء 

(( فيبسطه في السماء كيف وقوله سحابا السحاب هو املعروف هو الغيم  يقوممن مكانه يعين إزعاجه حىت 

) من قلة وكثرة يبسطه البسط معناه النشر كيف يشاء هذا تعود على كيفية هذا النشر قد يكون واسعا يشاء )

) بفتح السني وسكوا قطعا (( ويجعله كسفا )خفيفا وهلذا قال  وقد يكون قليال وقد يكون كثيفا وقد يكون

وإن يروا كسفا من السماء ساقطا  ((متفرقة بفتح السني يعين كسفا وسكوا يعين كسفا وقد قال اهللا تعاىل 

كسفا والكسف معناه القطع وكأن املؤلف رمحه اهللا يريد أن يبني أن السحاب قد يكون  )) يقولوا سحاب مركوم

اسعا منتشرا مبسوطا وقد يكو قليال قطعا متفرقة وقال بعض املفسرين معىن كونه كسفا أنه قطع مرتاكبة نعم و 

ا فوق بعض حىت يسود ويدهلم وحيصل فيه الرعد والربق وهذا أوىل املراد بالكسف يعين القطع املرتاكبة اليت هبعض

(( ويجعله كسفا فترى الودق يخرج ا يقول حىت تدهلم وتسود وهذا يف الغالب أكثر مطر  ايركب بعضها بعض

خطابه ألن هذه الرؤية ليست خاصة بالرسول صلى اهللا عليه سلم  يتأتى) فرتى اخلطاب لكل من من خالله )

يعين املطر يعين حبات املطر تسمى ودقا خيرج من خالله أي وسطه وقيل من بينه من بني ))  الودق(( وقوله 

إذا قال قائل حنن ال نرها بأعيننا اردة ما نرى أن املطر يتخلل هذا ))  ودقفترى ال(( هذا السحاب وقوله 

السحاب فيقال إنه خرب صدق فيكون ايش ؟ يكون كاملشاهد ما دام اهللا تعاىل أخرب به فإننا كأمنا نشاهده بأعيينا 

هذا املطر هذه النقط من مث إنه يف الوقت احلاضر وجدت اآلالت القوية اليت يستطيع اإلنسان أن يرى كيف خيرج 

)  هذه مجلة " من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ) بالودق(( فإذا أصاب به " خالل السحاب وقوله 

مبجرد ما شرطية فإذا أصاب به إذا هم تدل على أن هؤالء الذين أصيبوا باملطر أم يف غاية االشتياق إليه وهلذا 

يصيبهم حيصل االستبشار وقولنا مبجرد ليس نتيجة عن ترتب جواب الشرط على فعل الشرط ولكنه نتيجة لذلك 

إذا تفيد الشرط وفعل الشرط هو  ليت تدل على املفاجأة والسرعة إذاوزيادة أمر آخر وهو اإلتيان بإذا الفجائية ا

لفجائية قلنا أن هذا التعبري يدل على أن هؤالء يف غاية املصدرة بإذا اأصاب وجواب الشرط مجلة هم يستبشرون 

ما يكون من االشتياق إىل نزول الغيث وجه ذلك استبشارهم مبجرد اإلصابة وليس استبشارا عاديا كرتتب اجلواب 

    على الفعل على فعل الشرط ولكنه أبلغ ألنه أتى بإذا الفجائية الدالة على املبادرة بوجود ذلك الشيء وقوله 

االستبشار أشد من جمرد الفرح بل         قال املؤلف يفرحون باملطر وهو أشد من جمرد الفرح ))  يستبشرون(( 

و يستبشر بنفسه ورمبا يهنئ غريه ويبشره وهلذا يف املطر يف أيام املوسم موسم املطر جتد الناس إذا رأى بعضهم 
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ل مطر وأنه كثري حسب ما يكون فاالستبشار هنا أبلغ بعضا السيما الذين يأتون من الرباري يقول بشرك مبا نز 

) من (( فإذا أصاب به من يشاء من عباده )يفسره للتقريب وقوله  الفرح لكن املؤلف رمحه اهللا هم كما من جمرد

زله وأما ما ذكر من أم يشاء ال ما يشاء الناس فالذي ينزل الغيث هو اهللا عز وجل وليس أحد يستطيع أن ين

طون مواد كيماوية على السحاب فينزل املطر فإننا نقول إن صح هذا األمر فمن الذي خلق هذا املطر ؟ اآلن يسل

اهللا سبحانه وتعاىل والذي أوجد هذا السحاب هو اهللا سبحانه وتعاىل  وكوم يتوصلون إىل أسباب يتبخر ا 

ينزل الغيث أبلغ من الغيث مث إن اآلية  هذا السحاب حىت ينزل مطرا هذا ال ينايف أن اهللا عز وجل هو الذي ينزل

(( ليس السنة أال تمطروا إنما السنة  مسلمن املطر قد ينزل وال يكون غيثا كما ثبت يف صحيح ينزل املطر إذ إ

بس أنه ما ينزل املطر السنة احلقيقية أن  سنة ايش معناها ؟ اجلدب والقحط موال ))أن تمطروا وال تنبت األرض 

) املراد بالعباد هنا مجع عبد وهي العبودية (( فإذا أصاب به من يشاء من عباده )بات قوله يأيت وال حيصل ن

اخلاصة وال العامة ؟ العامة ملاذا ؟ ألن املطر ينزل على املؤمنني وعلى الكافرين نعم بل رمبا يكون نزوله على 

ويوم (( يام الدنيا كما قال اهللا تعاىل لتعجل هلم طيبام يف ح وأغدق وأشد استمرارا امتحانا له الكافرين أكثر

      أي ذه الطيبات )) يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها 

قال املؤلف وقد كانوا قد ))  وإن كانوا(( مث قال اهللا تعاىل  إىل آخره  ))... فاليوم تجزون عذاب الهون (( 

يعين كأنه خمتصر له ألنك إذا تأملت  البغويواملؤلف يف اجلاللني مأخوذ من  البغوييف ذلك قدر إن بقد وتبع 

مبسوط وهذا خمتصر هو قال إن قد وال أحد من  البغويبعينه لكن  البغويتفسريه رمحه اهللا وجدت أنه هو تفسري 

ال شك فيه هو أن إن هنا خمففة أهل النحو قال ذا القول إال أن يقوله على سبيل التفسري فقط والصواب الذي 

) وعلى هذا فنقول إن أصلها إن فخففت (( وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين )من الثقيلة كما يف قوله تعاىل 

ح من أقوال النحويني أن وامسها أين هو ؟ ضمري الشأن حمذوف والتقدير وإم وقد سبق لنا أن القول الصحي

وإمنا يقدر حبسب السياق فهو ضمري مقدر حبسب السياق إن كان السياق مفردا مذكرا ن ال يقدر ضمري الشا

إذن  ثىنيقتضي التأنيث فهو مؤنث يقتضي التذكري فهو مذكر يقتضي اجلمع فهو جمموع يقتضي التثنية فهو م

) (( وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم )أصله وإم كانوا لكن خففت إن فحذف امسها على أنه ضمري الشأن 

تحدث عن تنزيل املطر ؟ اجلواب نعم يف ر من أين نعرف أنه املطر هل سبق القبل أن ينزل عليهم ايش ؟ املط من

) فإن الودق إذا خرج من خالل السحاب أين يذهب ؟ ينزل إىل (( فترى الودق يخرج من خالله )قوله 

والتنزيل وذلك ألن املطر  لباإلنزا يعرب اهللا عز وجل عن نزول املطر))  من قبل أن ينزل عليهم(( األرض وقوله 

أحيانا يأيت دفعة واحدة بكثرة وغزارة فيكون إنزاال وأحيانا يأيت بالتدريج ضعيفا متقطعا فيسمى تنزيال ألن التنزيل 

  ) .(( من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين )معناه إنزال الشيء شيئا فشيئا 

   ....: الطالب
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أحيانا يأيت قليل أحيانا تشوف املطر بعد أيام يأيت مث يأيت أيضا بقليل  والتصغرير الكثرة : ال أنزل ال باعتبا الشيخ

(( وإن كانوا يومني أو ثالثة ولكنه قليل واحلال يأيت كما أنتم تشاهدون سحب عظيمة كأا أفواه القرب وقوله 

ل بعضهم كما قال لعلم فقااختلف فيها أهل ا ه) كلمة من قبلمن قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين )

ال تحسبن الذين  (() (( فال تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم )ا تأكيد كقوله تعاىل املؤلف إ

 )) يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فال تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم

أي من قبل ))  من قبله(( يه املؤلف وعليه أكثر املفسرين أن قوله كرر الفعل توكيدا هذا قول وهو الذي مشى عل

ارها أن ينزل عليهم فكأنه قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل أن ينزل عليهم ملبلسني فيكون تكر 

يد وبني ا كررت للتأسيس ال للتوكيد ومعلوم أنه إذا دار الكالم بني أن يكون توكللتوكيد وقال بعض املفسرين إ

أن يكون تأسيسا فاألصل التأسيس ألن األصل عدم التوكيد ألن التوكيد تكرار واألصل عدم التكرار فريى بعض 

العلماء رمحهم اهللا الفرق بني  ترتيبالفرق خذوا بالكم من املفسرين أا ليست للتوكيد وأا للتأسيس تعرفون 

ول والتأسيس معناه أن هذا غري األول وأنه كالم مستقل على التوكيد والتأسيس أن التوكيد معناه أن هذا هو األ

القول بأنه تأسيس ما معناه قال بعضهم من قبله أي من قبل االستبشار وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من 

قبل االستبشار ملبلسني فذكر اهللا هلم حالني قبل االستبشار وبعده وهذا ما مشى عليه أبو السعود وهو جيد وال 

يه إشكال من حيث التصور واملعىن نقول املعىن وإن كانوا من قبل إنزال املطر من قبل ذلك االستبشار ملبلسني ف

فنبههم اهللا على حاهلم قبل االستبشار وهو اإلبالس وعلى حاهلم بعد ذلك نعم وقال بعضهم من قبله أي من 

ليس عائدا إىل املطر ))  من قبل((  يف قوله قبل أن ينزل عليهم من قبله أي من قبل ذلك القبل فيجعلون الضمري

وال عائدا إىل االستبشار وإمنا جيعلونه عائدا إىل القبل فاملعىن على هذا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل 

 مستمر معهم من قدمي الزمان فيأيت موسم فييأسون وال يأيت مطر اإلبالسذلك القبل ملبلسني فيكون فائدا أن 

فيبلسون مث يأيت موسم آخر فيبسلون مث يأيت موسم آخر فيبلسون وهكذا  فيه املطر ال يأيت فيأيت موسمنعم 

مطر كان أشد يف اإلبالس فيكون املعىن أن هذا االستبشار أنه أتى بعد  أيتومعلوم أنه إذا تكررت مواسم ومل ي

كم قوال ؟   )) من قبله(( ار لدينا يف قوله فص هرمحه اهللا يف تفسري  ابن كثرييأس مرتني فأكثر وهذا أيضا ذكره 

والثاين أن الضمري يعود على االستبشار والثالث أن الضمري يعود على القبل أي  توكيدثالثة أقوال القول األول أا

فهي بالنصب خربا ))  لمبلسين(( وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل أيضا ملبلسني أما قوله 

جائز ؟ ال جائزا وال  كان ؟ وإن كانوا واقرتنت الالم ا من أجل إن نعم واالقرتان هنا واجب وال  لكان وين

  طيب ما هو سبب الوجوب ؟  واجب

  ....: الطالب

  : وما هو وجه اجلواز ؟ الشيخ

  ....: الطالب
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  : من أين تعرف ذلك ؟ الشيخ

   ....ورمبا استغين عنها ببدل  ....: الطالب

لو   يعينما تقول يف هذه احلجة ؟ طيب اآلن لو أسقطناها أال تشتبه إن املخففة بإن النافية ؟ : وأنت  الشيخ

رمبا يقع  سواال تشببه يعين يستبشرون مع أم ما أبلسوا وال أيوا من قبل أن ينزل عليهم مبلسني كانت وما كان

 للعلة الذي ذكر حممد ألن حممد يأس من قبل فالظاهر الوجوب ال ين يستبشرون وإن كان ما وقع عندهمهذا يع

جيب االقرتان هل  ما وهوظن أنه جيب االقرتان مطلقا نعم ولكنه جيب ألنه قد تشتبه بإن النافية أما إذا مل تشتبه 

 مالككانت كرام املعايل " ويعتقد أنه من بين   مالكهناك شاهد من اإلعراب لذلك ؟ أي نعم قول الشاعر " وإن 

مبا ملاذا ؟ ألنه ال ميكن أن يفتخر بقوم يسلب  ن أن تشتبه إنت كرام املعايل " هنا ال ميككان  مالكل " وإن و قي

م املعايل لو تقول أنا مثال من قبيلة هذه القبيلة ما كانت كرام املعايل يصلح ؟ ال يصلح احلاصل أن الالم اعنهم كر 

ق يف التعبري وهي مع كوا فارقة ماذا تفيد ؟ بعض العلماء الم الفرق الالم الفارقة وهذا أد ويسميهاهنا للتوكيد 

تفيد التوكيد وإمنا مسوها الالم الفارقة ألا تفرق بني إن النافية وبني إن املخففة طيب إذا قال قائل هل ميكن أن 

 ا فارقة ال ميكن أن تقرتنألن الالم ا تقرتن بإن الالم مع كون إن مبعىن النفي ؟ فاجلواب ال وهذا هو السر بأ

س بلسني يقول آيسني من إنزاله واإلبالقال مالالم تفيد التوكيد واإلثبات والنفي خبالف ذلك النفي يفيد النفي 

(( إن كانوا من قبل أن مثل القنوط أشد اليأس ومنه مسي إبليس أعوذ باهللا منه ألنه مبلس آيس من رمحة اهللا 

ظر إىل أثر رمحة اهللا فانظر اخلطاب ملن ؟ لإلنسان ال فان ) آيسني من نزوله ينزل عليهم من قبله لمبلسين )

(( فترى الودق للرسول اخلطاب لإلنسان مل يتأتى خطابه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وغريه ألنه قال يف األول 

 ) مث قال هنا فانظر أي انظر أيها اإلنسان إىل أثر رمحة اهللا ويف قراءة يقول املؤلف آثار رمحةيخرج من خالله )

اهللا شوف الرسم العثماين من فوائد التزامه أنه ال يتغري بتغري القراءات آثار على مقتضى القواعد الرسم العصرية  

كتب فيها ألف ؟ ال أثر ثاء وراء صحف العثماين يلكنها على قواعد املف تكتب ؟ بألف بني الثاء والراء كي

ال فرق بينهما يف اجلملة من حيث املعىن ألن ))  ى أثروإل)) (( إلى آثار (( فتصلح آثار وتصلح أثر نعم وقوله 

آثار مضاف فيفيد العموم وأثر مضاف فيفيد العموم ألن املفرد إذا أضيف أفاد العموم فأثر وآثار من حيث 

أن أثر يشمل اجلنس فرق بينهما من حيث املعىن اخلاص اجلملة ال فرق بينهما ألن آثار رمحة اهللا مبعىن أثر لكن ال

باره شيئا واحدا وأما آثار فتشمل اجلنس باعتباره أنواعا نعم كيف باعتباره أنواعا ؟ مثل أثر املطر خيرج به باعت

شيء له أشجار دقيقة  الزرع وخيرج به الشجر وخيرج به شيء صغري وشيء كبري نعم وشيء له أشجار مفتحة و 

ختتلف من أرض إىل أرض هذه األرض تنبت كذا يعرت هذه آثارا باعتبار أنواعها مث أيضا اآلثار  اذكالعيدان فله

وهذه األرض تنبت كذا هذه ينبت فيها الكأل وهذه ال ينبت وهكذا فهي آثار باعتبار األنواع أما باعتبار اجلنس 

اخلاص بني أثر وآثار ، آثار رمحة اهللا أي نعمته طر فهو شيء واحد وهذا هو الفرق وأن كله حصل بسبب امل

أن الرمحة يف مثل هذا يصح أن تكون امسا للمخلوق ويصح أن تكون من صفات اهللا فإن   باملطر وقد سبق لنا

كان املراد األثر املباشر فاملراد بالرمحة املطر ألن هذا النبات نبت مباذا؟ باملطر وإن كان املراد السبب غري املباشر 
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رمحته أن ينزل املطر وتنبت به األرض  فاملراد بالرمحة صفة اهللا يعين لكون اهللا جل وعال رحيما فهذه من آثار

) كيف حييي األرض بعد (( كيف يحيي األرض بعد موتها )ويزول به القحط نعم فاآلية صاحلة هلذا وهلذا قال 

موا هذا مما يرجح أن املراد بالرمحة الصفة رمحة اهللا كيف حييي هو أي بالرمحة سبحانه وتعاىل حييي األرض جيعلها 

يبسها فحياة كل شيء حبسبه فاألرض اليابسة اللي ما فيها خضار تسمى ميتا ما ال املؤلف أي حية بعد موا ق

النبات مسيت حية حييي األرض بعد موا وهذا دليل على قدرة الرب  حىفيها شيء حي فإذا نزل عليها املطر و 

حىت خيرج منه هذا النبات عز وجل وعلى رمحته نعم ألنه من يقدر على أن خيلق النواة واحلب يف باطن األرض 

( فليخلقوا حبة أو النامي أحد يقدر على هذا ؟ ما أحد يقدر هلذا قد حاء يف احلديث الصحيح القدسي 

إن اهللا فالق الحب والنوى يخرج الحي من  ((يستطيع أحد أن خيلق هذا  مايستطيعون  ما ليخلقوا شعيرة )

كيف حييي األرض بعد موا كيف يعين انظر إىل  )) ونالميت ومخرج الميت من الحي ذلكم اهللا فأنى تؤفك

 كانت غرباء كأا حمرتقة أصبحت اآلن روضة خضراء قال اهللا عز وجل   كيفية والقدرة كيف هذه األرض اللىال

   .) إن ذلك املشار إليه(( إن ذلك لمحيي الموتى )أي يبسها بأن تنبت  ))  إن ذلك(( 
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نعم ألسنا مثال نشاهد من خيالفنا يف العمل من خيالفنا يف األخالق من خيالفنا يف العقيدة ونتأمل من ذلك وال ال  

وما أشبه  ))(( لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنين ؟ نعم نتأمل لو أن اهللا يسلي الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 العقيدة وممن خيالفنا يف األخالق وممن خيالفنا يف األحوال نتأمل ذلك مما يتقطع قلبه حنن اآلن نتأمل ممن خيالفنا يف

إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون (( ال شك هذا األمل يؤثر علينا ولكن يقول اهللا عز وجل 

واهللا عز وجل ميكن أن يكون عبثا حييا مث يكون ترابا  مافاحلاصل أن هذا الكون العظيم   )) من اهللا ما ال يرجون

وما من دآبة في األرض وال طائر يطير بجناحيه إال  ((وغريهم  آدمفقط ولكن بنو  آدمحييي املوتى ليس بين 

) حشرت )      (( وإذا الوحوش  )) أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون

يا مجاعة ء للجلحاء حىت البهائم يقضى بينهم واضح أن البهائم يقتص من القرنا النيب صلى اهللا عليه وسلموأخرب 

ولذلك نقول املوت ال خيتص باإلنسان فقط بل باإلنسان وغريه إن ذلك حمليي املوتى مث أكد ذلك إحياء املوتى 

أكد إحياء املوتى مبؤكدين لفظيني  ) فإذا(( وهو على كل شيء قدير )مبؤكد آخر يف اآلية اليت بعدها وهو قوله 

) كل شيء هو قادر عليه كل شيء بدون استثناء (( وهو على كل شيء قدير )معنويني نعم وقوله  ومؤكدين

كل ما تتعلق به القدرة وميكن أن يكون قادرا عليه فإن اهللا تعاىل قادر على كل شيء قدير ليس على ما ....

قادر عليها وال ال ؟ شاءها ؟ مات على كفره اهللا  ء وما ال يشاء فهداية الكافر الذييشاء فقط بل على ما يشا

وهلذا أن التعبري نعرف أن تعبري بعض الناس أنه على كل  هما شاءها وهو قادر عليها فال ختتص قدرته مبا شاء

الرجل الذي حاج اهللا يوم  حديثنه على كل شيء قدير وأما  ينبغي بل قل كما قال اهللا فيه إشيء قدير أنه ال

بالقدرة مطلقا بل قادر فهذه ليس املراد ا وصف اهللا  أشاء ماعلى  إينقال له  القيامة وذكر يف القصة أن اهللا

أنا قادر عليه وكذلك يقول قد شئته ف وصف اهللا بالقدرة على هذا الشيء املعني الذي استبعده املخاطب فاهللا

رته الشيء املعني ) فالتقييد باملشيئة هنا ليس عائد على قد(( وهو على جمعهم إذا يشاء قدير )قوله تعاىل 

ميكن أن تقيده باحلكم أما إذا وصفت اهللا بالقدرة فال تقيده مبثله ففرق بني أن تعلق القدرة بشيء يف ذاته وبني 

(( ) (( وكان ربك قديرا )أن تذكر على سبيل الوصف العام ما قال اهللا تعاىل ما ذكر اهللا املشيئة مع القدرة أبدا 

) وما أشبه ذلك والقدرة ضد العدل فانظر إىل (( واهللا على كل شيء قدير ) )وكان اهللا على كل شيء قدير )

وأفاد  )) وما كان اهللا ليعجزه من شيء في السماوات وال في األرض إنه كان عليما قديرا ((   قوله تعاىل 

قلنا لنا  مما عند عل فيه الروماتيزم العلم هنا ألن العابد قد يعجز بعدم علمه بالشيء نعم واحد مهندس لكن

ر الذي أكرب منه لكنه ما جاحل ملعاجزا وآخر نشيط حي قدرةاصنع السيارة هذه يصنع وال ال ؟ ال يصنع ما عنده 

وقد يكون  لعدم العلم قد يكون انتفاء القدرة عدم العلم قال ما أستطيع ليش ل شىء قلنا له اصنع سيارةيعرف 

(( هللا ما في السماوات ز طيب ذكر هذا يف قوله تعاىل لعدم القدرة ما عنده علم ما عنده شيء يعين عاج

) وهو على كل شيء قدير ) وما فيهن (( هللا ما في السماوات وما في األرض) آخر سورة املائدة واألرض )

عليها بقادر قال فخص العقل ذاته فليس ف ما أراد ا سوءاواهللا عز وجل وهو ما أراد ا سوءا يأيت بعبارة منكرة 
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 بصحيحهذا ليس نعم صحيح هذا يقدر عليه  فاهللا مان العقل يقتضي ختصيص ذات اهللا قل ذاته يعين إخص الع

بل اهللا على كل شيء قدير وهلذا اهللا عز وجل استوى على العرش بفعله وال ال ؟ بفعله وقدرته ينزل إىل السماء 

اهللا يقدر وهو قادر عليه فإن قال قائل  ذاتهبالدنيا يأيت للفصل بني عباده نعم يتكلم مبا أراد كل هذا مبا يتعلق 

أمر ال يليق به وهو أشد هذا  هذا ما ميكن ال لعدم القدرة لكن على إماتة فالن هل يقدر على أن مييت نفسه ؟

 صفة رمحه اهللا يف العقيدة ملا ذكر سفاريينهذا ألنه مستحيل على اهللا عز وجل وهلذا ال امتناعمن العدل فنقول 

تتعلق به القدرة  ماميكن ألنه أصله مستحيل  فهو مستحيل ماأما املستحيل " بقدرة تعلقت مبمكن " القدرة قال 

قال له جنوده كيف تفرح  يعين ما يهمواد باالشيطان إذا مات العامل يفرح فرحا عظيما وإذا مات الع يقال إن

ألن العامل أشد علينا من العابد وإذا نعم قال  ....اللي يصوم ار ملوت العابد هذا الفرح وال تفرح ملوت العابد 

فذهبوا إىل العابد فقالوا هل يقدر اهللا عز وجل أن جيعل السماوات واألرض يف جوف  فاذهبوا إليهاآلن أنا شئت 

كن للمخلوق أن يكون كاخلالق أبدا مهما كان وأما كونه فذهبوا إىل العامل فقال وال مي ....يقدر ما بيضة قال ال 

جيعل السماوات واألرض يف بيضة فهو على كل شيء قدير فالعابد كفر من وجهني أثبت ما ال ميكن ونفى ما 

ومن فسد من  النصارىقال " من فسد من عبادنا ففيه شبه من  ابن عيينة سفيانميكن يعين العباد مثل ما قال 

ال شك ألن العامل فساده عن علم اجلاهل فساده عن  النصارى" واليهود أفضل من  اليهودشيء من  علمائنا ففيه

  ومن كان عن جهل فهو أهو مما كان عن علم .

   ....: الطالب

وقرآنا فرقناه لتقرأه على ((  .... وأما التنزيل يف جمموعه ....زلناه يف ليلة القدر املراد املراد بإنا أن. ...: الشيخ

وقد نزل عليكم في الكتاب  ((مع أنه قد جاء يف التنزيل بشيء من الوحي  )) لناس على مكث ونزلناه تنزيالا

اهللا ((  ....فعلى هذا تكون القاعدة  ))أن إذا سمعتم آيات اهللا يكفر بها ويستهزأ بها فال تقعدوا معهم 

وال كمال قدرة فاد من هذه اآلية الكرمية أإىل آخره يست))  السماءالذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في 

يستفاد منه كمال  وبسطها فيها وجعلها كسفا ونزول املطر منها نعم  بإرسال الرياح وإنشاء السحباهللا عز وجل 

قدرة اهللا أوال إرسال الرياح إثارته السحاب بسطه يف السماء جعله كسفا نزول املطر منه من مخسة أوجه نعم من 

فإنه ال يبسط يف )) فيبسطه يف السماء (( لكرمية أيضا أن السماء يطلق على كل ما عال لقوله فوائد اآلية ا

السقف احملفوظ وإمنا يبسط يف اجلو العايل ومن فوائدها حكمة اهللا عز وجل يف نزول املطر من أعلى ألنه إذا نزل 

نازل قبل أن يصل إىل العايل ومن فوائد من أعلى عم النازل واملرتفع خبالف لو كان جيري يف األرض فإنه يغرق ال

ومنها إثبات  ))(( فإذا أصاب به من يشاء من عباده  اآلية الكرمية بيان شدة افتقار اخللق إىل رمحة اهللا لقوله

ومنها ولننظر إىل الفائدة هذه ))  من عباده(( ومنها إثبات الربوبية العامة لقوله )) من يشاء  ((املشيئة لقوله 

يؤخذ منها جواز االستبشار هل ز االستبشار باملطر وأن يبشر الناس بعضهم بعضا به يقول املؤلف ومنها جوا

فيه احتمل أن يؤخذ منه جواز االستبشار باملطر وفيه احتمال أن يكون  .....باملطر أو يقال هذا خرب عن الواقع 

مباح ألن اهللا تعاىل ذكره ومل ينكره ومن  هذا إخبار عن الواقع يؤخذ منه حكم وغاية ما فيه أن االستبشار باملطر
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لكان ايش لكان مدمرا للنازل مدمرا لألشجار مؤثرا على احليوان لكن  ....أنه نزل هكذا  ) قطع( فوائد اآلية 

) يف هذا (( وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين )مث قال تعاىل  اهللا تعاىل جعله ذا اإلنزال 

ألنه ضعيف إذا أصيب بشيء يأس )) مبلسينل(( بد قبل نزول املطر وأن العبد ضعيف لقوله بيان حال الع

 ....) (( وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين )قال  ....واستبعد الفرج ولكن اهللا عز وجل 

        مث قال تعاىل) (( وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين )طيب من أين تؤخذ من قوله  

لمدة خمس قطع ( ) يف هذه اآلية األمر بالنظر ويكون بالعني الباصرة (( كيف يحيي األرض بعد موتها )

 مث قال اهللا عز وجل ))  وهو على كل شىء قديرلقوله ((  ....ومن فوائد اآلية الكرمية عموم قدرة اهللا  ) دقائق

على إن الشرطية  تالالم هنا الم القسم دخل )) ن بعده يكفرونولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا م ((

للشرط مبتدأ جواب ما  .... )قطع ( هذا هو اجلواب لكنه جواب أليهما للشرط أو للقسم ؟ ))  لظلوا(( قوله 

( جل عليه الالم للقسم فني الشرط ؟ إن واجلواب اآلن  عز و للشرط فهو املنتهى واحذف لالجتماع شرط وقسم

يعين ولو أن أرسلنا رحيا فرأوا هذا الذي  ) قطع(  ....فرأوه مصفرا الضمري ال يعود على  وقد ذكرنا سابقا ) قطع

فرأوه الضمري يعود على ايش ؟ على النبات مصفرا يظل جواب القسم من  ....على  ) قطع( هو حي مصفرا 

أحيا األرض باملاء وأرسل عليها رحيا فاصفر  بعد أي من بعد اصفراره جيحدون النعمة باملطر يعين اهللا عز وجل إذا

النبات لكانوا من بعد هذا االستبشار وبعد أن رأوا هذه الرمحة لظلوا من بعده يكفرون كيف هذا يأيت املطر وحييي 

الربية وأن الصرب جيعل هذه النعمة إىل نعمة أخرى كيف  هوصربه على هذ ) قطع( األرض وهذا من  االمتحان 

    .)لمدة عشر دقائق  قطع (قول اهللا تعاىل ي


